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INTRODUCERE 

1. Importanţa temei. Scopul Lucrării 

Lucrarea de faţă îşi propune să studieze gestiunea şi contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale 

(a judeţelor, a municipiilor, a oraşelor, a comunelor cu activitatea lor proprie) – concret a comunelor - din 

România.  

Tema de cercetare aleasă a pornit de la necesitatea obiectivă, dar mai ales de la cea desprinsă din 

activitatea practică şi anume aceea că în special după anul 1989 cu transformările aduse de noul sistem 

social politic instaurat în România problematica comunelor a reprezentat o mai puţină preocupare din 

partea organelor abilitate în acest sens (în primul rând am numi  Parlamentele care s-au succedat în această 

perioadă, organele executive – lucrative din cadrul Guvernelor), lăsând pe acestea la libera lor iniţiativă 

care de multe ori s-a constatat ca a fost foarte păguboasă pentru teritoriul respectiv şi pentru locuitorii 

acestuia. 

Lăsarea la latitudinea organelor alese a deciziilor şi a strategiilor pentru teritoriile respective (este 

recunoscut caracterul eterogen al aleşilor locali, pregătirea lor profesională, apartenenţa la partidele 

politice, alegerea conducătorilor acestora uneori pe alte criterii decât cele de competenţă, cinste, moralitate, 

etc.) au condus de foarte multe ori la o utilizare necorespunzătoare a banului public cu rezultate foarte slabe 

pentru comunităţile respective şi pentru locuitorii acestora. 

Îndrumarea metodologică unitară din partea organelor abilitate (Ministerul Finanţelor Publice 

devenit Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Administraţiei şi Internelor, consiliile judeţene) mai 

ales pe linia aplicării corecte a dispoziţiilor legale pe domeniul lor de activitate a fost foarte redusă, de 

multe ori lăsând la latitudinea conducerii comunelor să găsească soluţii uneori ilegale în utilizarea banului 

public şi a evidenţierii acestuia în situaţiile lor financiare centralizatoare.  

Lipsa unui personal calificat în domeniul financiar contabil, datorită faptului că salarizarea acestuia 

era o prelungire a principiilor practicate şi înainte de 1989 pe acest domeniu şi a orientării acestuia în 

special înspre mediul urban (mai facil şi mai recompensator), a făcut din domeniul financiar contabil al 

comunelor, de multe ori, o activitate condusă, consemnată şi raportată de către primarii acestora şi cu 

ajutorul unor alte persoane de o altă pregătire profesională decât cea economică. 

Neutilizarea prin necunoaştere a unor tehnici moderne de prelucrare a datelor, dar mai ales dotarea 

precară cu aceste mijloace au condus şi conduc în continuare la o relativitate a informaţiei financiar 

contabile, respectiv la o relativitate a deciziilor şi a strategiilor la nivelul comunelor. 

Considerăm, fără a fi epuizată întreaga gamă de argumente concrete desprinse din activitatea 

financiar contabilă a comunelor, că demersul ştiinţific iniţiat este de actualitate şi cu toate că nu îşi propune 

să rezolve toate problemele în legătură cu aceasta va reprezenta un sprijin concret pentru cei care vor utiliza 

rezultatele prezentei cercetări. 

2. Limitele cronologice ale cercetării  

În demersul ştiinţific am avut în vedere şi cronologia datelor cu privire la organizarea administrativă 

a teritoriului României, insistându-se cu precădere pe cel al comunelor, plecând de la ideea că organizarea 

actuală nu este o noutate în domeniul administrativ, că preocupări pe acest domeniu au existat şi în trecutul 

României, Constituţiile şi Legile elaborate de către regimurile social politice au reprezentat o preocupare 

mai mult sau mai puţin benefică pentru aceste teritorii şi pentru locuitorii acestora. 

Pentru studiul nostru am ales ca limite cronologice anii convenţionali, 1830 şi 2007, încadrând cu 

aproximaţie anii regimului regulamentar în Principatele Române (1831-1858), perioada distincta în istoria 

româneasca. 
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Pornind de la aprecierea că de-a lungul istoriei României au existat preocupări în ceea ce priveşte 

organizarea şi funcţionarea comunelor, am apreciat că între aceste limite s-au creat premisele unei 

organizării moderne a comunelor pe teritoriul României.  

Am ales ca reper de început anul 1830, de fapt introducerea Regulamentului organic (1831/1832), 

legea care a modernizat sub multe aspecte Principatele Române. Chiar dacă paşoptiştii au fost foarte critici 

la adresa acestei adevărate constituţii a Ţării Româneşti şi Moldovei – care a fost în uz până la Convenţia 

de la Paris (1858) –, văzând în ea mai degrabă un act al puterii ruse de ocupaţie din 1828-1831, efectele 

sale pozitive nu pot fi contestate, mai ales în prima perioada de regim regulamentar (1831-1848): 

Regulamentul organic a înzestrat principatele cu aceleaşi instituţii, capabile să favorizeze dezvoltarea 

capitalismului şi modernizarea economică, socială şi culturală, pregătind astfel formarea statului român 

modern. Limitele Regulamentului organic ţineau în primul rând de regimul politic conservator în care 

puterea era rezervată boierimii. Burghezia, reprezentanta capitalismului incipient şi a liberalismului era 

practic inexistentă.  

În ceea ce priveşte alegerea reperului final, apreciem că odată cu intrarea României în Comunitatea 

Ţărilor Europene, legea administraţiei publice locale şi a instituţiilor administrative răspund în cea mai 

mare măsură exigenţelor impuse de către Comunitate şi îşi vor demonstra finalitatea alături de ţările 

componente ale acesteia, dar fără să se neglijeze specificul naţional. 

3. Metoda cercetării  

Lucrarea nu este o sinteza a unor studii care au tratat tema abordată, ci se doreşte să fie o lucrare de 

complementaritate a acestora, punând la dispoziţia celor care vor utiliza rezultatele cercetării o întregire a 

cunoştinţelor avute, poate chiar un nou mod de abordare în ceea ce priveşte strategia şi mijloacele concrete 

de transpunere ale acesteia în domeniul gestiunii şi contabilităţii comunelor ca unităţi administrativ 

teritoriale reprezentative ale ţării noastre. 

Am insistat pe elementele de noutate, fie ca e vorba de informaţii inedite, reformularea unor 

concluzii anterioare, îndreptări sau puneri la punct. Am căutat să creăm un anumit echilibru între capitole. 

Am urmărit să nu existe o încărcătura inutilă de informaţie şi, mai ales, să nu introducem informaţie 

repetitivă. De aceea, atunci când a trebuit să exemplificăm o anumită măsura sau un anumit fenomen ne-am 

limitat la a da unu-două exemple, chiar dacă ne-au stat la îndemâna multe altele. În cursul analizei pe care o 

facem nu am intrat în prea multe detalii, pentru a nu pierde ideea centrală. Exemplele pe care le-am dat au 

ca scop întărirea acesteia. Am căutat să ţinem discuţia cât mai aproape de ideea enunţata în titlul capitolului 

sau subcapitolului, renunţând la divagaţii sau paranteze inutile. Informaţia minoră am expediat-o, de cele 

mai multe ori, în subsol. Lucrurile în general cunoscute le-am expediat într-un paragraf sau o frază. Am 

recurs şi la citate din documente de epocă dar, de regulă, le-am rezumat sau parafrazat. Tabelele şi graficele 

prezentate în lucrare le-am considerat ca argumente în plus, ilustrative, pentru afirmaţiile şi concluziile pe 

care le-am exprimat. În cazul în care am recurs la abrevieri, acestea sunt indicate în paranteze la prima 

trimitere la titlul respectiv.  

Capitolele I şi II chiar dacă uneori vizează şi aspecte descriptive mai puţin edificatoare pentru 

demersul ştiinţific le-am considerat ca fiind argumente şi informaţii de familiarizare pentru cei care se 

apleacă asupra lucrării elaborate, netezindu-le într-un fel calea spre înţelegerea demersului ştiinţific iniţiat. 

Capitolele III şi IV constituie, de fapt, corpul central al cercetării noastre în care necesitatea 

identificării de noi surse de finanţare bugetară, respectiv de participare în comun pentru realizarea unor 

scopuri de dezvoltare zonala şi utilizarea oportunităţii apariţiei fondurilor structurale de dezvoltare iniţiate 

de Comunitatea Economică Europeană (CEE), reprezintă practic esenţa demersului ştiinţific iniţiat. 

Studiul de caz realizat pe bugetul comunei Dumbrăviţa, precum şi introducerea unei noi metode de 

calculaţie a costurilor serviciilor publice, argumentează propunerile şi întregeşte concluziile şi propunerile 

cu privire la gestiunea şi contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale comunale.  
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Bibliografia cuprinde, în principiu, toate publicaţiile folosite la redactarea lucrării şi la care facem 

trimitere în text sau în note, fie ca e vorba de publicaţii de epocă sau de lucrări ştiinţifice elaborate pe 

domeniul de cercetare.  

În anexele de la finalul lucrării se prezintă suporţii tehnici pe care am considerat că i-am iniţiat, sau 

pe care i-am utilizat şi care dacă erau integrate în corpul lucrării ar fi îngreunat expunerea logică a 

fenomenelor şi proceselor abordate. 
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Cap. 1. UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE - DEFINIŢIE, 
EVOLUŢIE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - 

Introducere 

În elaborarea acestui capitol am considerat oportun ca pe lângă definirea, evoluţia, organizarea şi 

funcţionarea unităţilor administrativ teritoriale comunale româneşti să prezentăm într-un mod unitar dar 

sintetic şi organizarea administrativ teritorială din 2 ţări membre ale Comunităţii Europene, cu organizări 

teritoriale şi administrative diferite, dar care de-a lungul istoriei şi-au pus amprenta şi asupra ţării noastre. 

Este vorba de Franţa care până la instalarea regelui Carol I (1866) a înregistrat o influenţă notabilă asupra 

cadrului instituţional din Principatele Române şi de Germania care în special după Războiul de 

Independenţă (1877) a constituit baza reformelor instituţionale şi administrative din România. 

S-a ales acest demers pentru a prezenta un studiu comparativ cu cele două ţări din Uniunea 

Europeană din care să rezulte că există o mare diversitate de forme şi raporturi între diferitele entităţi ale 

administraţiei. În organizarea pe verticală a unităţilor administrativ teritoriale nu se poate vorbi de 

un model unic european la care să raportăm structura administraţiei româneşti. 

În plus, prin prezentarea evoluţiei administraţiei teritoriale de-a lungul istoriei reiese 

pregnant ideea cum că o serie de valori au existat pe parcursul istoriei – unele pe perioade mari de  

timp – ceea ce ne obligă la o raportare în interiorul administraţiei publice româneşti, în acest fel 

crescând forţa de argumentare a propunerilor de modernizare pe care teza îşi propune să le 

realizeze. 

Definire concepte 

Unitatea Administrativ Teritorială poate fi definită ca fiind un teritoriu component al unui stat 

unitar şi independent care are un temei juridic adaptat Legii de Bază – Constituţia – în care îşi desfăşoară 

activitate având la bază un cadru instituţional organe alese de către locuitorii acestuia, cu un buget propriu, 

cu o autonomie mai mult sau mai puţin deplină, cu o responsabilitate pentru cei din teritoriul respectiv. 

Administraţia Publică locală1 poate fi definită ca fiind ansamblul organelor executive şi de 

dispoziţie ale statului în teritoriu, precum şi personalul de conducere al unei instituţii de subordonare locală. 

O altă opinie în definirea acestui concept este: totalitatea puterilor de guvernământ asupra unui teritoriu fără 

a avea dreptul de a dispune de acesta, precum şi forma de activitate (executivă şi de dispoziţie) a statului 

pentru realizarea funcţiilor sale pe plan local. 

Autorităţile publice locale2: pot fi definite ca fiind ansamblul organelor puterii de stat precum şi a 

reprezentanţilor acestora, competenţi să ia măsuri şi să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu, reprezentând 

totodată puterea politică şi administrativă pe plan local. 

1.1. Administraţia publică locală în Franţa 

Franţa: 60,3 milioane locuitori – 551 602 km2 – Capitala: Paris. Republică – Constituţia din 1958, 

revizuită – Democraţie parlamentară (2 camere), Regim semi-prezidenţial – 26 regiuni (dintre care 4 peste 

mări) 

                                                 
1 http://dexonline.ro/search.php?cuv=administraţie 
2 http://dexonline.ro/search.php?cuv=autorităţi 



 10 

1.1.1. Privire generală asupra organizării şi funcţionării administraţiei publice locale 

Structura administrativă locală franceză este determinată prin ceea ce se numeşte “decupajul 

administrativ al teritoriului”, altfel spus, diviziunea teritoriului naţional în circumscripţii care sunt sediul 

autorităţilor administrative şi, în acelaşi timp, obiectul şi limita competenţelor acestora3. 

Stadiul actual al împărţirii administrative a teritoriului se explică prin factori diverşi. Doi dintre 

aceştia trebuie în mod special subliniaţi. Primul este factorul istoric, în sensul persistenţei anumitor 

structuri tradiţionale, devenite în timp elemente de solidaritate şi care au rezistat schimbărilor de adaptare 

ale administraţiei locale la probleme tehnice, economice, financiare. Al doilea element este reprezentat de 

grija de raţionalizare şi uniformizare care a caracterizat întotdeauna acţiunea normativă în Franţa şi care a 

dat organizării administrative a teritoriului un caracter unitar. 

Teritoriul actual al Franţei este divizat într-o mare varietate de circumscripţii, iar organizarea 

administrativă franceză prevede trei niveluri fundamentale ale colectivităţilor locale, la care se adaugă 

colectivităţile de dincolo de mare. 

Crearea unei noi colectivităţi este de competenţa legii. În ceea ce priveşte modificarea teritoriilor 

preexistente, acestea depind de lege în cazul circumscripţiilor regionale şi de puterea reglementară în 

celelalte cazuri. 

Jurisprudenţa administrativă a degajat câteva principii pe care puterea reglementară trebuie să le 

respecte. În primul rând, conform deciziei Consiliului de Stat din 18 noiembrie 1977, trebuie ca limitele 

exterioare ale fiecărei circumscripţii să coincidă între ele. Aceeaşi decizie admite că pot exista derogări de 

la principiu pentru motive de interes naţional şi, de exemplu, este posibil ca limitele cantonale să treacă în 

interiorul unei comune dacă acest lucru este de natură să diminueze disparităţile între cantoane, dar este 

imposibil dacă efectul ar fi accentuarea diferenţelor dintre populaţii4. 

1.1.2. Aspecte teritoriale şi funcţionale ale statului şi ale  structurilor administrative 

1.1.2.1. Comuna franceză 

Conform Constituţiei Franceze şi a Legii Administraţiei Publice Locale teritoriul actual al Franţei 

cuprinde: Comuna, Departamentul şi Regiunea. 

Comuna nu este numai o treaptă în organizarea politică şi administrativă a Franţei, ea este, în 

această organizare, de mai multe secole, fiind şi elementul esenţial în stabilitatea aşezărilor teritoriale 

franceze. 

Cei însărcinaţi să o administreze sunt aleşi în mod direct de concetăţenii lor şi au puteri foarte 

însemnate astfel încât deciziile pe care le iau contează adeseori mai mult decât cele ale marilor ministere, în 

viaţa curentă.  

Comuna are atribuţii pe care legile descentralizării le-au diversificat şi extins începând din anul 

1982.  

Codul general al colectivităţilor teritoriale – care regrupează textele principale în materie, adică 

legile şi decretele aplicate Comunei, Departamentului şi Regiunii – împarte atribuţiile pe care le are 

Comuna în trei categorii astfel:  

1. cele obligatorii 

În această categorie figurează: igiena şi salubritatea; administrarea stării civile; verificarea listelor 

electorale şi organizarea materială a alegerilor; înhumările şi gestiunea cimitirelor etc. În cazul 

                                                 
3 M. Profiroiu.- Experienţa Franceză, Ed. Economică, Bucureşti 2001 
4 Consiliul de Stat, 12 iulie 1978 
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neîndeplinirii lor, consiliul local sau primarul, după caz, se expun sancţiunilor din partea reprezentantului 

statului, respectiv a prefectului.  

Ele nu acoperă decât o mică parte din competenţele exercitate de cei aleşi. Codul le enumeră în mod 

precis. Acesta este aplicat în mod uniform peste tot, indiferent dacă este vorba de comune mici sau comune 

mari cu mai multe sute de mii de locuitori.  

2. cele  principale - importante 

Sunt considerate şi cele mai numeroase dată fiind importanţa comunităţii locale. Este vorba despre 

competenţe în raport cu patrimoniul comunal şi cu reţetele comunale şi care vizează: construcţia de şcoli, 

întreţinerea acestora – fără numirea şi remunerarea cadrelor didactice; asigurarea epurării apelor uzate, 

organizarea colectării şi tratării resturilor menajere, construcţia de dotări sportive, crearea echipamentelor 

culturale şi animarea lor etc. 

Fiecare comună este dotată cu un plan de urbanism şi de amenajare care determină în special, 

posibilităţile şi condiţiile de construire pe teritoriul său.  

Ajutorul social reprezintă un domeniu important de acţiune, dar această competenţă este împărţită 

cu statul şi, mai ales, cu departamentul. 

În ceea ce priveşte copiii, atribuţiile comunei constau în a construi creşe, a crea cămine pentru copii, 

a încuraja crearea unor centre pentru petrecerea timpului liber în vacanţele şcolare, a organiza sejururi de 

vacanţă, a crea cluburi pentru tineri etc. 

La fel stau lucrurile pentru persoanele în vârstă care beneficiază de servicii sociale – livrarea 

meselor la domiciliu, munci menajere, îngrijiri medicale etc. – ce au ca obiectiv menţinerea acestora pe 

durată cât mai îndelungată în locuinţele lor şi de a întârzia, astfel, pentru cei care doresc, găzduirea lor într-

o casă pentru pensionari.  

Nu se poate pune problema de a stabili lista cu ceea ce acoperă această categorie de atribuţii pentru 

un motiv esenţial şi constituţional: comunele sunt autorizate să întreprindă tot ceea ce nu le este în mod 

expres interzis, ceea ce deschide un câmp foarte vast şi foarte diversificat al acţiunilor de tot felul, dar cu 

condiţia ca ele să dispună de mijloacele financiare.  

3. cele „facultative” 

Această a treia categorie, care nu mai constituie obiectul unei enumerări din Cod, corespunde unor 

servicii pe care comunele doresc în mod liber să le facă locuitorilor lor, în afară, sau peste cele înfăptuite de 

celelalte colectivităţi sau de stat.  

De exemplu crearea de Poliţii comunale care completează acţiunea Poliţiei Naţionale sau a 

Jandarmeriei Naţionale. Putem, de asemenea, cita serviciile de transport în comun, adăugate celor 

dependente de transportatorii publici şi privaţi acţionând pe teritoriul  naţional sau pe planul regional.  

Cea mai mare parte a comunelor importante participă la construirea şi gestionarea locuinţelor cu 

chirii accesibile familiilor de condiţie materiala modestă. Unele cumpără terenuri şi le amenajează în scopul 

constituirii de parcele pentru case individuale, altele în zonele industriale vând terenuri unor întreprinderi 

care construiesc fabrici şi creează astfel, locuri de muncă.  

O altă măsură facultativă o reprezintă ajutoarele şi subvenţiile oferite asociaţiilor de proprietari care 

se grupează pentru a se consacra unor activităţi sportive, culturale, sociale etc., uneori complementare celor 

organizate de comună însăşi. În Franţa există peste 800.000 de asociaţii, care joacă un rol foarte important 

şi foarte apreciat. Ele sunt partenerele comunelor.  

În afară legăturii de prezenţă operativă, care îi apropie pe aleşi de cei administraţi, consecinţa 

libertăţii este cea care permite aleşilor să facă tot ceea ce nu este interzis prin lege. Tocmai acest lucru 

diferenţiază colectivităţile teritoriale de administraţiile şi serviciile statului care au o acţiune uniformă şi 

care îşi limitează intervenţiile la ceea ce textele legilor le stabilesc drept atribuţii. Într-adevăr, dacă nici o 

lege nu se opune şi sub rezerva că este vorba de un proiect conform interesului general al locuitorilor, cu 
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condiţia de a avea mijloacele financiare necesare, condiţie care este absolută, consiliul local poate să creeze 

în mod liber, un serviciu suplimentar, să cumpere un imobil pentru a realiza un nou echipament, să facă mai 

mult pentru sport sau pentru cultură, pentru persoanele în vârstă sau pentru copii. Poate să dezvolte ajutorul 

social şi solidaritatea locală dincolo de minimul obligatoriu, să subvenţioneze mai generos asociaţiile etc. 

Comunele organizează şi asigură şi „serviciile de proximitate” la care au acces, zi de zi, locuitorii 

lor: îngrijirea sugarilor în creşe, funcţionarea şcolilor cu copii între 3 şi 15 ani, ajutorul social, serviciile 

puse la dispoziţia persoanelor vârstnice. Acelaşi lucru se aplică în ceea ce priveşte sportul – stadioane, 

piscine, săli de gimnastică – şi cultură – biblioteci, centre culturale, şcoli de muzică, etc. – fără a uita 

drumurile comunale, iluminatul public, înlăturarea şi incinerarea resturilor menajere, de exemplu, etc. 

Facem precizarea că întregul teritoriu al Franţei este împărţit în mici unităţi, reprezentând tot 

atâtea comune. Unele au o suprafaţă de aproximativ o sută de hectare sau mai mică. Altele, dimpotrivă, 

sunt atât de întinse, încât mai multe zeci de kilometri le despart extremităţile. Numărul locuitorilor nu este 

fix; el se schimbă în permanenţă din cauza naşterilor, deceselor, a instalării sau plecării unor familii.  

La anumite intervale de timp au loc recensăminte generale ale populaţiei. De exemplu, amintim pe 

cel din 1999; dar recensăminte parţiale, specifice anumitor comune sunt organizate în fiecare an, ceea ce le 

permite celor în expansiune demografică luarea în calcul a aporturilor de populaţie în vederea aplicării 

legilor.  

Numărul de locuitori care împarte comunele în categorii demografice este determinant în mai 

multe cazuri, el reprezentând un criteriu în clasificarea pe grade de organizare a comunelor, dar uneori şi în 

ceea ce privesc eventualele surse financiare de care beneficiază din bugetul centralizat. Acest indicator este 

esenţial pentru modul de înţelegere a consilierilor locali – şi pentru numărul lor – ca şi pentru desemnarea 

participanţilor la alegerile de senatori, de consilieri generali şi regionali, de deputaţi şi senatori care 

reprezintă aşa numiţii „mari electori”, pentru calculul diferitelor dotări şi alocaţii financiare plătite de stat 

comunelor, departamentelor şi regiunilor, pentru funcţionarea consiliilor municipale şi numărul adjuncţilor 

primarului şi o sumă de elemente  care formează statutul alesului local, pentru cadrul şi prezentarea 

bugetelor şi a anexelor lor. De asemenea, reprezintă un element important pentru determinarea treptelor de 

salarizare a unora dintre funcţionării comunali.  

 

Franţa are particularitatea de a însuma un număr de comune atât de însemnat – peste 36.000 

– încât acesta reprezintă aproximativ 35% din totalul comunelor din cele 27 ţări care formează 

Uniunea Europeană, care are ceva mai mult de 95.000 în total.  

 

După ce au ezitat mult timp în impunerea fuzionărilor şi grupărilor de comune, guvernele din 

ultimii 20 de ani au decis: mai uşor preferă să încurajeze puternic comunele să coopereze între ele, 

decât să le oblige la fuziuni nedorite de locuitori. Într-adevăr, din cele trei categorii de colectivităţi 

teritoriale, comuna este cea de care francezii se simt cel mai ataşaţi. 

Cooperarea intercomunală, care pretinde comunelor să facă împreună ceea ce nu ar putea realiza 

singure, s-a dezvoltat foarte mult începând din anul 1971 şi s-a extins la organizarea de servicii 

intercomunale foarte diversificate. Acest lucru  nu interzice fuzionările voluntare, dar ele sunt extrem de 

rare şi absolut la libera alegere a locuitorilor acestora. 

În ultimii ani descentralizarea a accentuat această evoluţie. Calitatea vieţii, diversitatea serviciilor 

oferite, satisfacerea nevoilor şi a aşteptărilor locuitorilor depinzând într-o mai mare măsură de deciziile 

primarului şi ale consiliului local decât de cele ale ministerelor.  

Comunele nu au nici aceleaşi mijloace, nici aceleaşi nevoi. Ele nu au nici aceleaşi funcţii, nici 

aceleaşi obligaţii. O comună care este reşedinţa unei circumscripţii administrative, precum sediul 

Prefecturii, grupează pe teritoriul său servicii ale statului de care depind locuitorii altor comune. Din 

această cauză, ea are obligaţii „extra-comunale”: să faciliteze accesul în imobilele în care se găsesc 
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serviciile respective, să favorizeze transportul în comun, să creeze mijloace de staţionare, 

supradimensionate şi unele şi altele dacă se raportează doar la locuitorii săi, pentru a ne limita doar la 

câteva exemple.  

Obligaţii asemănătoare se impun oricărei comune care constituie un nod feroviar, sau în care 

funcţionează o gară importantă. Acelaşi lucru este valabil pentru comuna aflată pe traseul unei autostrăzi 

cu benzi de intrare şi ieşire sau pentru cea care se găseşte la confluenţa unor râuri etc. În general, aceste 

caracteristici influenţează dezvoltarea culturală şi comercială, precum şi atracţia pe care astfel de comune o 

exercită asupra unei întregi regiuni.  

Cooperarea intercomunală (intercomunalitatea) influenţează atât echipamentele cât şi serviciile 

oferite. Spre exemplu, este dificil, dacă nu chiar imposibil, pentru o comună cu mai puţin de 20.000 de 

locuitori, să creeze un conservator de muzică sau o şcoală de dans şi arte plastice. Cheltuielile sunt prea 

împovărătoare pentru finanţele sale şi ar avea prea puţini elevi. Invers, aceste servicii pot fi oferite 

locuitorilor din mai multe comune mici, reunite şi asociate în cadrul unui instrument de cooperare 

intercomunală. Această cooperare, bazându-se îndeosebi pe voluntariat face ca pe alocuri să apară mari 

diferenţe în realitatea comunei franceze, care se află la antipodul oricărei uniformităţi.  

 

Mijloacele materiale şi alocaţiile puse la dispoziţie de către stat (ca o formă de echilibrare a 

resurselor financiare proprii) nu reprezintă decât o parte din resursele comunelor. De altfel, ele 

diferenţiază comuna liberă şi autonomă de comuna dependentă şi asistată de stat.  

Cu privire la temeiurile juridice care reglementează cadrul instituţional în care comunele îşi 

desfăşoară activitatea, facem precizarea că în mod independent de atribuţiile fundamentale pe care le 

exercită statul în domeniile justiţiei, apărării naţionale, al relaţiilor externe, etc., legile descentralizări 

definesc, repartizează şi presupun competenţele autorităţilor publice comunale.  

Cu privire la aşa-zisa tutelă administrativă facem precizarea că nici o colectivitate nu exercită tutelă 

asupra unei alte colectivităţi. Într-adevăr, nici una dintre colectivităţile teritoriale franceze nu exercită nici o 

tutelă asupra altor colectivităţi, nici măcar asupra celor mai mici comune. De exemplu, regiunea şi 

departamentul au mult mai multe mijloace financiare şi logistice decât majoritatea comunelor care le 

alcătuiesc, dar toate sunt autonome şi nu sunt controlate decât de reprezentanţii statului şi de autorităţile 

juridice. 

Pentru a armoniza sistematizarea şi echipamentul teritoriului unui acelaşi departament sau unei 

aceeaşi regiuni, se întâmplă să li acorde comunelor subvenţii de către consiliul regional şi de către consiliul 

general, dar acest lucru nu se întâmplă neapărat pentru ca aceste adunări să-şi impună deciziile consiliilor 

municipale şi primarilor care, de asemenea, îşi administrează liber comuna.  

Nu există legi specifice, cu câteva excepţii limitate, care să se aplice anumitor comune şi altora nu; 

toate sunt subordonate aceloraşi coduri: Codul general al colectivităţilor teritoriale, Codul urbanismului şi 

al construcţiei, Codul general al impozitelor, Codul exproprierii etc. 

Fie că este vorba de o comună cu 100 de locuitori sau 100.000 de locuitori, diferenţele referitoare la 

textele care le sunt aplicate sunt minime. Ele se sprijină, cum vom arăta, în mod principal, pe modul de 

alegere al consiliului municipal şi pe resursele proprii. Explicaţia acestei uniformităţi rezidă în faptul că 

prima lege municipală importantă5 a fost promulgată într-o epocă în care Franţa era o ţară rurală în 

interiorul căreia populaţia se afla repartizată într-un mod destul de bine echilibrat. De atunci, urbanizarea 

a provocat un transfer: comunele mici s-au depopulat în avantajul aglomerărilor urbane, îndeosebi 

între cele două războaie mondiale şi într-o măsură şi mai mare, începând din anii cincizeci ai 

secolului douăzeci. 

Principiul constituţional al autonomiei locale, adăugat la dreptul acordat fiecărei colectivităţi de a 

întreprinde tot ceea ce nu îi este în mod expres interzis, este, în ansamblu, un element foarte pozitiv. I se 

                                                 
5 Legea din 5 aprilie 1884 
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datorează multe iniţiative, o emulaţie reală şi un grad de satisfacere a necesităţilor şi aşteptărilor locuitorilor 

care, în total, îi determină pe francezi să se declare satisfăcuţi în special de mijloacele puse la dispoziţia lor 

şi de  serviciile oferite de comune.  

Cu toate acestea, şi în pofida a ceea ce aduce cooperarea intercomunală, apar deosebiri în ceea ce 

priveşte diversitatea, numărul şi calitatea mijloacelor şi a serviciilor. Nu toate comunele au aceleaşi resurse, 

nici aceleaşi îndatoriri, iar repartizarea justă, utilizată pentru a determina sumele totale ale donaţiilor 

financiare ale statului, nu compensează toate diferenţele. 

Este adevărat că există şi astăzi inegalităţi în ceea ce privesc atuurile şi handicapurile comunelor 

franceze. Dar reproşul cel mai fondat este că anumite competenţe sunt împărţite între stat şi cele trei 

colectivităţi teritoriale – regiunea, departamentul, comuna. Acest lucru este în detrimentul înţelegerii cine 

este, în mod precis responsabil de anumite probleme, ceea ce se poate rezuma prin formula „cine ce face”.  

La originea legilor privind descentralizarea, guvernul epocii respective a anunţat dorinţa de a 

suprima „competenţele şi finanţele încrucişate”, adică divizate. În realitate, rezultatul nu este întru totul 

satisfăcător. De exemplu, comuna este cea care construieşte, întreţine şi acordă credite de funcţionare 

pentru şcolile primare şi grădiniţe, iar statul este cel care decide asupra înfiinţării de clase, numirii cadrelor 

didactice şi asupra programelor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ajutorul social ale cărui cheltuieli se 

împart între departamente şi comune, dar şi stat, pentru anumite categorii de alocaţii şi de cheltuieli de 

spitalizare a persoanelor lipsite de resurse.  

Comparat cu cel al altor ţări europene, „sistemul” francez poate părea greoi şi complicat. De altfel, 

el are, în Franţa, detractori care preconizează suprimarea uneia dintre trepte respectiv a departamentului sau 

regiunii şi reducerea numărului de comune, ceea ce ar permite, în concepţia lor, realizarea de economii. 

Dintre elementele care militează pentru păstrarea situaţiei actuale (prezente) amintim: 

- actuala organizare şi-a dovedit avantajele: Regiunile reprezintă astăzi prelungirea fostelor 

provincii, departamentele există de peste două secole şi aproape nici unul dintre proiectele care tindeau să 

suprime, prin fuzionări, comunele mici, n-a reuşit. Amintim încercările de anumite fuzionări pornind de la 

o lege din 1971 care au fost, de atunci, anulate prin restabilirea fostelor comune; 

- trebuie pus în evidenţă rolul de neînlocuit pe care îl joacă comunele mici în ceea ce priveşte 

menţinerea vieţii în zonele foarte puţin populate, cele care sunt la distanţă de marile axe rutiere şi feroviare 

sau cele situate în zone montane; 

- referitor la aceleaşi comune mici, care au mijloace puţine şi greutăţi uriaşe de întreţinere a 

drumurilor şi reţelelor, dar şi a patrimoniului lor, mai ales bisericile şi alte clădiri istorice care le aparţin, 

acţiunea departamentelor este deseori hotărâtoare prin ajutoarele, sfaturile şi subvenţiile pe care le acordă 

pentru a le permite efectuarea lucrărilor de conservare care se impun; 

- în total, Franţa numără peste 500.000 de aleşi teritoriali: consilieri comunali în comune, 

consilieri departamentali în departamente, consilieri regionali în regiuni, plus primari, adjuncţi ai acestora, 

preşedinţii şi vicepreşedinţii ai consiliilor departamentale şi regionale. Prin participarea acestora la decizii, 

prin devotamentul şi concursul lor benevol (foarte rar retribuiţi), ei contribuie în mod pozitiv la viaţa 

comunităţii lor şi la manifestarea, în cadrul adunărilor alese, a punctului de vedere al locuitorilor pe care îi 

reprezintă mai bine decât ştiu să o facă funcţionării, ceea ce nu diminuează cu nimic competenţa şi 

tehnicitatea celor din urmă.  

 

Temeiurile legale existente cu privire la organizarea administrativă în Franţa dădeau posibilitatea 

organizării şi a unor aşa-zise circumscripţii inferioare cu o anumită semnificaţie. De exemplu:  

Secţiunile de comune sunt părţi ale comunelor care posedă cu titlu permanent şi exclusiv bunuri 

sau drepturi distincte de cele ale comunei. Dotate cu personalitate juridică, acestea sunt administrate de 
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către o comisie sindicală, structură întâlnită îndeosebi în zona de munte. Regimul acestora a fost modificat 

prin legea privind dezvoltarea zonei montane6.  

 

De asemenea, sectoarele de comune sunt stabilimente publice girate de o comisie administrativă 

care poate fi instituită în vederea facilitării gestiunii administrative provizorie a noilor grupuri de locuitori. 

Această formulă este foarte rară.  

Comunele asociate sunt formule rezultate din fuziune a comunelor. O comună asociată reprezintă o 

structură care este constituită pe teritoriul unei comune ce a făcut obiectul unei fuziuni. Ea constituie o 

parte a comunei dispunând de un anumit număr de structuri proprii: un primar delegat, o primărie anexă, o 

secţiune a centrului comunal de acţiune socială, o comisie consultativă. Acest dispozitiv a fost utilizat într-

un anumit număr de cazuri, în cadrul procedurilor de regrupare a comunelor.  

Arondismentele reprezintă subdiviziuni de comună rezervate Parisului, Lyonului şi Marsiliei. Prin 

aplicarea Legii din 31 decembrie 1982. există 20 de arondismente la Paris, 16 la Marsilia şi 9 la Lyon. 

Acestea sunt dotate cu un consiliu de arondisment care aleg un primar de arondisment.  

 

În afara comunelor, nu există alte structuri juridice care să utilizeze formele prezentate mai sus. Din 

bibliografia studiată s-a mai putut identifica un fenomen important de organizare locală şi anume acela de 

existenţă a Grupărilor de colectivităţi locale şi de cooperare între acestea. 

Grupările de comune sunt de departe cele mai numeroase. Dacă lăsăm de o parte formula de 

„înţelegere intercomunală”,7 şi care constă într-un contract administrativ încheiat între două sau mai multe 

comune, în vederea realizării unui obiectiv de interes comunal, înţelegere care era întâlnită în secolul al 

XIX-lea, astăzi sesizăm următoarele variante: 

- Varianta sindicatului de comune – înţelegând prin aceasta o asociere de comune care au ca şi 

obiectiv realizarea unor activităţi de interes comun, respectiv au o singură vocaţie unică. Aceste activităţi 

vizează crearea în comun cu participări de resurse financiare materiale şi umane la realizarea unor obiective 

cu efecte benefice pentru comunele asociate. De regulă se urmăreşte conservarea sistemului ecologic, 

protecţia mediului, conservarea patrimoniului turistic, etc.. 

- Districtul este a doua formă de cooperare şi înţelegere intercomunală. Acesta corespunde unei 

voinţe de integrare mai puternică decât în cazul sindicatelor, instituit8 pentru a fi utilizat în aglomerările 

urbane astfel că iniţial s-au numit districte urbane. Dar a apărut ca o formulă ce poate fi utilizată la fel de 

bine în mediul rural şi astfel a pierdut prin aplicarea legii9, specificitatea sa urbană. În momentul de faţă 

sunt în Franţa peste 180 de districte.  

- Comunitatea urbană a fost statuată prin Legea din 31 decembrie 1966 şi reprezintă formula cea 

mai integrată a cooperării intercomunale. Această formulă a apărut ca o necesitate obiectivă pentru a 

răspunde constrângerilor gestiunii aglomeraţiilor în care structura comunală şi serviciile nu sunt foarte 

coerente. Legea10 a creat patru comunităţi urbane Lyon, Strasbourg, Bordeaux şi Lille. Apoi alte cinci 

aglomerări au adoptat formula: Cherbourg, Brest, le Reusot-Montceau-les-Mines, Le Mans şi Dunkerque. 

Pe lângă aceste trei grupări de comune cu caracter general, mai pot fi întâlnite aşa-zisele formule 

specializate. 

Prima formulă specializată este aceea legată de gestiunea noilor aglomerări. În anii 1970, 

necesitatea de a crea oraşe noi a solicitat crearea unui regim juridic particular. S-au instituit pe de o parte, 

                                                 
6 Legea din 9 ianuarie 1985, Decretul din 9 ianuarie 1988 şi Legea din 23 ianuarie 1990. 
7 organizată prin Legea din 18 februarie 1837 
8 Ordonanţa din 5 ianuarie 1959 
9 Legea din 31 decembrie 1970 
10 Legea din 31 decembrie 1966 
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sindicatele comunitare de amenajare, în număr de 8, iar pe de altă parte, adunări urbane, formulă utilizată 

doar pentru Le Vandreuil11. Noile aglomerări puteau alege fie transformarea în comune de drept comun, fie 

să utilizeze două formule juridice specifice: respectiv comunitatea noilor aglomerări şi sindicatul noilor 

aglomerări, formule relativ apropiate de comunitatea urbană pe de o parte şi de sindicatul comunal pe de 

altă parte.  

A doua formulă specializată, presupune gestiunea bunurilor şi drepturilor existente între mai 

multe comune. Este vorba de formula comisiilor sindicale care a fost profund remaniată12. Comisiile 

sindicale sunt stabilimente publice destinate să asigure gestiunea bunurilor şi drepturilor comunei. Această 

formulă este utilizată doar în zona montană.  

A treia formulă specializată este aceea a sindicatelor intercomunale de studiu şi de programare. 

Aceste organisme instituite prin Legea din 7 ianuarie 1983, sunt sindicate ale comunelor având ca misiune 

elaborarea pentru comunele membre a documentelor de urbanism care sunt scheme directoare şi scheme de 

sector. Unica lor particularitate este de a fi dezvoltate la sfârşitul unei perioade de cinci ani, perioadă 

impusă pentru realizarea acestor documente. 

1.1.2.2. Departamentele 

Departamentele reprezintă a doua formă de organizare administrativ teritorială în Franţa. Dacă le 

privim din punct de vedere teritorial putem afirma că acestea constituie o însumare a unor comune, de 

regula concentrate într-un anumit bazin geografic şi cu specificitate etnică, culturală şi religioasă. 

Începutul acestei forme de organizare teritorială îl regăsim la sfârşitul secolului al XVIII – lea13 

când s-au statuat şi s-au creat 83 de departamente de dimensiuni aproximativ egale, dar delimitate ţinându-

se cont de realităţile locale. Numărul departamentelor nu a evoluat decât relativ puţin în timp, variaţiile 

fiind explicate prin modificările teritoriului naţional francez. Putem aminti aici  reorganizarea  regiunii 

pariziene prin legea din 26 iunie 1964. Există astăzi 96 de departamente metropolitane la care se adaugă 4 

departamente de peste mare.  

Dimensiunea departamentelor este relativ omogenă cu foarte mici excepţii chiar unice. Este vorba 

despre Teritoriul Belfort, cel mai mic dintre ele, care corespunde unei supravieţuiri istorice. El a fost 

recunoscut târziu ca departament, până în 1922 fiind condus de către un administrator şi nu de către un 

prefect, aşa cum sunt conduse celelalte departamente. 

Ţinând cont de nivelurile de urbanizare, nivelul populaţiei este mult mai eterogen pentru că variază 

de la 70.000 de locuitori pentru Lozere, de exemplu, până la 2,5 milioane pentru Nord.  

Departamentele, ca unităţi administrativ teritoriale, au în temeiurile legale de organizare şi 

funcţionare stabilite trei categorii de atribuţii: obligatorii, principale (importante) şi facultative. 

Atribuţiile obligatorii vizează partea de asigurare a serviciilor cu sănătatea la nivel departamental, 

protecţia copilului, servicii privind cultura, religia, sportul, serviciile privind persoanele cu handicap şi 

persoanele în vârstă, etc. 

 

Atribuţiile principale - importante sunt considerate şi cele mai numeroase dată fiind importanţa 

comunităţii locale. Este vorba despre competenţe în raport cu patrimoniul departamental şi cu reţelele 

departamentale şi care vizează: construcţia de şcoli, întreţinerea acestora – dar şi numirea şi remunerarea 

cadrelor didactice care depind de stat precum şi realizarea de drumuri şi reglementarea circulaţiei, 

asigurarea epurării apelor uzate, organizarea colectării şi tratării resturilor menajere, construcţia de dotări 

sportive, crearea echipamentelor culturale şi animarea lor etc. 

                                                 
11 Legea din 10 iulie 1970 modificată prin Legea din 13 iulie 1983 
12 prin Legea din 9 ianuarie 1985 privind dezvoltarea şi protecţia zonei montane 
13 Decretul din 26 februarie 1790 
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Ajutorul social reprezintă un domeniu important de acţiune a departamentului, dar această 

competenţă este împărţită cu statul. 

În ceea ce priveşte copiii, atribuţiile departamentului constau: în instituţionalizarea celor cu 

dizabilităţi, celor care provin din familii dezorganizate, în a crea cămine pentru copii, a încuraja crearea 

unor centre pentru petrecerea timpului liber în vacanţele şcolare, a organiza sejururi de vacanţă, a crea 

cluburi pentru tineri etc. 

La fel stau lucrurile pentru persoanele în vârstă care beneficiază de servicii sociale ce au ca obiectiv 

menţinerea acestora pe durată cât mai îndelungată în locuinţele lor şi de a întârzia, astfel, pentru cei care 

doresc, găzduirea lor într-o casă pentru pensionari.  

 

Atribuţiile „facultative” reprezintă a treia categorie, care nu mai constituie obiectul unei enumerări 

din Cod, acestea corespunzând unor servicii pe care departamentele doresc în mod liber să le facă 

locuitorilor lor, în afară, sau peste cele înfăptuite de celelalte colectivităţi sau de stat.  

Departamentele organizează şi asigură „serviciile de proximitate” la care au acces, zi de zi, 

locuitorii lor: îngrijirea sugarilor în creşe, funcţionarea şcolilor cu copii între 3 şi 15 ani, ajutorul social, 

serviciile puse la dispoziţia persoanelor vârstnice. Acelaşi lucru se aplică în ceea ce priveşte sportul – 

stadioane, piscine, săli de gimnastică – şi cultură – biblioteci, centre culturale, şcoli de muzică, etc. – fără a 

uita drumurile departamentale, iluminatul public, înlăturarea şi incinerarea resturilor menajere, de exemplu, 

la nivelul departamentului. 

 

Cooperarea între departamente14 nu a avut aceeaşi dezvoltare precum cooperarea intercomunală. 

Se poate aminti conferinţa interdepartamentală, formulă apropiată conferinţei intercomunale care nu avea 

nici personalitate juridică, nici putere de decizie.  

Există totuşi un stabiliment public de cooperare interdepartamentală – instituţia interdepartamentală. 

Un Decret-lege din 5 noiembrie 1926 a instituit sindicatele interdepartamentale. O lege din 9 ianuarie 1930 

a autorizat încheierea de acorduri interdepartamentale iar Decretul din 10 iunie 1983 a modificat regimul 

acestor instituţii interdepartamentale pentru a ţine cont de modificările aduse gestiunii departamentale prin 

Legea din 2 martie 1982.  

Ţinând cont, pe de o parte de existenţa structurii regionale, pe de altă parte de specificitatea 

problemelor departamentale, formula instituţiei interdepartamentale este foarte puţin utilizată.  

1.1.2.3. Regiunile 

Regiunea reprezintă de asemenea o unitate administrativ teritorială care reuneşte departamentele de 

pe un anumit areal geografic, cu respectarea unui anumit specific regional. 

Există 26 de regiuni, 22 în zona metropolitană şi 4 peste mare. Regiunile au fost construite pe baza 

împărţirii regionale organizata prin Decretul din 14 martie 196415. 

Singurele excepţii de la acest principiu sunt constituite de Corsica ce nu a fost constituită în 

stabiliment public regional decât mult mai târziu şi regiunile de peste mare care anterior nu aveau statutul 

de stabilimente publice regionale.  

Toate regiunile au statut de colectivităţi teritoriale din 1982, Corsica din 1983 iar teritoriile de peste 

mare, din 1986, anul alegerii consiliilor regionale prin sufragiu universal direct pentru toţi cetăţenii cu drept 

de vot.  

                                                 
14 prevăzută de Legea din 10 august 1871 
15 Decret confirmat prin Legea din 5 iulie 1972 care constituie stabilimente publice regionale 
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Împărţirea teritoriala în regiuni s-a dorit să fie relativ omogenă. Uneori, punctele de divergenţă 

politice şi istorice şi recunoaşterea prin Statutul regional a specificităţii Corsicăi şi a regiunilor de peste 

mări, a condus la disparităţi importante, atât în planul suprafeţei cât şi al populaţiei.  

Cea mai mică regiune, Guyana, are 70.000 de locuitori. Cea mai mică regiune metropolitană – 

Corsica, are 250.000 de locuitori. Regiunea Île-de-France cuprinde mai mult de zece milioane de locuitori.  

Cele 22 de regiuni, plus 4 peste mare şi cele 96 de departamente, plus 4 dincolo de mare, sunt 

colectivităţi teritoriale cărora, cu câteva diferenţe, Constituţia le acordă drepturi, mijloace şi o organizare 

identice cu cele ale comunelor. De aici, termenul de „supercomună” utilizat pentru a ilustra diferenţa de 

suprafaţă, dar şi de rol a acestor două niveluri de colectivităţi teritoriale.  

Într-adevăr, regiunile şi departamentele sunt administrate de adunări formate şi ele din aleşi prin vot 

universal direct. Ele au ca executivi – un preşedinte, vicepreşedinţi – cu puteri diferite, dar la fel de 

însemnate precum cele ale primarilor şi adjuncţilor acestora.  

Deciziile care ţin de competenţa lor sunt supuse unui control de legalitate exercitat de reprezentanţii 

statului, şi ele pot fi anulate de autorităţile judecătoreşti.  

Spre deosebire de comune şi departamente care au atribuţii cu specific comunal şi departamental 

vizând un teritoriu mai restrâns, atribuţiunile regiunilor sunt orientate cu precădere înspre realizarea unor 

obiective de interes chiar naţional, cum ar fi: lucrările complexe, autostrăzile, aeroporturile şi transporturile 

feroviare, universităţile, şcolile mari şi liceele, spitalele etc., care participă la amenajarea teritoriului. 

Aceste obiective de foarte multe ori sunt realizate împreună cu statul deoarece reprezintă necesităţi 

obiective prin care statul, având în vedere şi posibilităţile real-concrete al regiunilor le solicită în 

parteneriat. Regiunile, alături de departamente îşi pot procura resurse financiare beneficiind de un statut 

instituţionalizat având posibilitatea să primească donaţii, sponsorizări, subvenţii şi alocaţii de la terţi şi de la 

stat, dar mai ales să contracteze împrumuturi de pe piaţa financiară şi nefinanciară.  

Şi regiunile pot institui structuri de cooperare. S-a autorizat crearea de confederaţii interregionale16, 

convenţii interregionale şi instituţii de utilitate comună. Conferinţele şi convenţiile, fără personalitate 

juridică şi putere de decizie, sunt formule la care astăzi nu se mai face referire.  

În ceea ce privesc instituţiile de utilitate comună, există un anumit număr, fiind stabilimente publice 

de cooperare interregională. Regimul lor, asemănător celui al instituţiilor interdepartamentale, a fost 

modificat printr-un Decret din 10 iunie 1983 datorită noutăţilor aduse de Legea din 2 martie 1982. Instituţia 

de utilitate comună este destul de rar utilizată. 

Cu precizarea că fiecare din cele 22 de regiuni metropolitane are un număr variabil de departamente 

(de exemplu, Alsacia are două, iar Midi Pyrenees are opt), iar în fiecare departament există un număr, de 

asemenea variabil, de comune (de exemplu, departamentul Hauts-de-Seine are 36 de comune iar Seine şi 

Marne – 514), particularitatea definitorie a Franţei al cărei teritoriu este cel mai întins din Europa, 

constă într-o fărâmiţarea reală, dar şi într-o mare concentrare a populaţiei în aglomerările şi 

comunele cu peste 2.000 de locuitori.  

De asemenea, între regiunile din Franţa există decalaje economice şi sociale, deosebiri de natură 

etnografică, folclor, mentalitate, tradiţii istorice, etc. 

Diferenţele sunt sensibile de la o regiune la alta. Repartizarea comunelor conform regiunilor cărora 

le aparţin şi le clasează în categorii demografice, permit astfel realizarea sesizării deosebirilor de ordin 

economic şi social a zonelor urbane de cele rurale. 

Dat fiind domeniul ales al cercetării, am apreciat că se impune tratarea exhaustivă a comunei 

franceze ca unitate de bază administrativ teritorială pentru a putea desprinde elemente de 

comparabilitate şi specificitate cu unităţile administrativ teritoriale comunale româneşti. 

                                                 
16 Decretul din 22 noiembrie 1974 



 19 

1.2. Administraţia publică locală în Germania 

Germania: 82 milioane locuitori – 356 973 km – Capitala: Berlin. Republică federală – Constituţia 

din 1949, revizuită – Democraţie parlamentară (2 camere) – 16 landuri 

Structura administraţiei publice teritoriale depinde de opţiunea generală, între principiile de 

centralizare şi principiile de descentralizare. Necesitatea existenţei unor structuri locale este determinată de 

faptul că organele administraţiei publice centrale nu pot să asigure îndeplinirea sarcinilor administrative în 

fiecare punct al teritoriului şi au nevoie de o reţea locală17. 

În cadrul Uniunii Europene se întâlnesc, atât sisteme administrative unitare/centralizate (ex. Franţa, 

aşa cum am expus în prima parte a  acestui capitol), cât şi sisteme administrative federale (ex. Germania). 

Aceste două forme de organizare îşi pun amprenta asupra modului de structurare al administraţiei 

publice locale.  

Astfel, o colectivitate teritorială aparţinând unui stat unitar, se distinge de o alta, membră a unui stat 

federal; prima va avea numai competenţe în plan administrativ şi nu va afecta structura unitară a 

statului, aşa cum se întâmplă în cel de-al doilea caz. 

Spre deosebire, un stat membru al unei federaţii dobândeşte, în afara unor competenţe 

administrative, şi unele puteri proprii garantate de Constituţie, în materie legislativă, executivă şi 

judecătorească. 

Indiferent dacă sunt integrate într-un sistem administrativ unitar sau într-o federaţie, colectivităţile 

locale beneficiază de sprijinul financiar al statului, al administraţiilor centrale (federale), dar se găsesc şi în 

postura de contribuabili, după cum realizează un venit mediu pe locuitor mai mic, respectiv mai mare faţă 

de media naţională. 

Amenajarea teritoriului urmăreşte obiective de justiţie teritorială şi rentabilitate economică. Astfel, 

Legea privind amenajarea teritoriului răspunde la două principii cheie, şi anume:18 

1) principiul echităţii – stipulează că egalitatea şanselor poate fi compatibilă cu tratamente fiscale 

inegale, în funcţie de puterea contributivă; 

2) principiul eficienţei – conform căruia amenajarea teritoriului trebuie să favorizeze o dezvoltare 

echilibrată şi durabilă. 

1.2.1. Privire generală asupra organizării şi funcţionării administraţiei publice locale în 
Germania  

Germania este un stat federal, constituit dintr-o federaţie de Landuri. Un astfel de stat federal este o 

organizare specifică de federalism. Aceasta înseamnă că principiul politic fundamental conform căruia 

state individuale se unesc într-o federaţie reţinând propria lor statalitate este realizat. Constituţia ca 

Lege de bază, consideră acest principiu un element esenţial19. Federalismul suplimentează principiul de 

separare a puterilor într-un sens vertical. El permite funcţii publice ce urmează a fi îndeplinite independent 

în unităţi de stat regionale, în care locuitorii sunt uniţi de legături etnice, istorice sau culturale.   

Statul federal formează o uniune de drept constituţional; el este un stat descentralizat din punct 

de vedere politico-administrativ, rezultat din suprapunerea a două tipuri de state - statul federal şi statele 

federate - acestea din urmă renunţând la utilizarea exclusivă a suveranităţii lor. Ca o consecinţă logică, 

există două ordini constituţionale şi anume: 

                                                 
17 Prof. Univ. Dr. Mihaela Onofrei – Sisteme Administrative Europene Comparate  - Suport curs pentru studenţii anului II zi + ID 

an univ. 2005/2006 – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Centrul de Studii Europene 
18 Crespy, A., Moreau, J.R. – La péréquation financière entre les collectivités locales et l’aménagement du territoire - Les 

éditions du C.N.F.P.T.; Paris; 1996; p.7 
19 Articolul 79 paragraful 3 din Legea de Bază: Constituţia din 23 mai 1949 
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 ordinea majoră a federaţiei; 

 ordinele minore ale statelor componente. 

Uniunea Europeană are în momentul de faţă trei state federale în componenţa sa: Germania, 

Austria, Belgia. 

Federaţia20 este un fel de uniune de tip constituţional care are la bază ca şi act de drept intern, 

Constituţia federală. Statul federal are patru trăsături21 caracteristice principale: 

1. unitatea statului federal; 

2. pluralitatea de state (federate); 

3. autonomia constituţională a statelor federate; 

4. suprapunerea parţială a celor două ordini constituţionale. 

Trăsăturile caracteristice ale structurii organizaţionale ale Germaniei constau în următoarele 

principii: 

- caracterul de stat federal, privind Landurile ca şi unităţi componente ale Federaţiei cu 

propriile lor puteri de „stat suveran”;  

 - autoguvernare locală, care operează în principal pe două nivele, şi anume comunele 

(municipalităţile) şi judeţele (Kreise), cât şi  

- separarea puterilor, care desemnează legislaţia, puterea executivă (guvern şi administraţie) şi 

jurisdicţie către propriile lor organe specifice. 

Legea de Bază22 este fundamentul care evidenţiază sistemele de ordine legală şi politică din 

Germania. De asemenea structurile externe ale statului şi administraţiei sunt determinate în mare parte de 

legea constituţională.  

Astfel, conform logicii federaţiei, partajul competenţelor între federaţie şi statele federate se face în 

favoarea celor din urmă. Competenţa de drept comun aparţine statelor federate, federaţia nedispunând decât 

de o competenţă reziduală23 (numită competenţă de atribuţie). 

Aceste caracteristici fac ca fenomenul federal să fie unul complex şi variat, prezentând de 

fiecare dată trăsături specifice, care tind, fiecare, să rezolve cât mai bine problemele particulare cărora sunt 

chemate să le dea soluţii optime. 

1.2.2. Aspecte teritoriale şi funcţionale ale statului şi structurilor administrative 

În ceea ce priveşte tiparul de bază al organizării în administraţia publică în Germania, se 

disting trei nivele principale. Organizate orizontal, acestea subzistă pe respectivele nivele practic 

independente unele de altele şi vizează: 

- administraţia federală, 

- administraţiile landurilor, 

- administraţiile locale. 

Fiecare dintre aceste sfere administrative au propriul lor set reunit şi limitat de funcţii. Cu 

excepţia cazurilor specifice în care funcţiile administrative sunt îndeplinite de o altă autoritate şi anumite 

organe i le pune la dispoziţie, nu există o ierarhie general aplicabilă de autorităţi între nivelele de local, 

                                                 
20 Prelot, M.; Boulouis, J. - Instituţions politiques et droit constituţionnel - 11e édition; Dalloz; Paris, 1990; p.261. 
21 ibidem, p.262.  
22 Constituţia din 23 mai 1949 
23 Pactet, P. - Institutions politiques. Droit constitutionnel - 13e édition Masson Paris-Milano-Barcelona; 1994; p.57. 
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de Land şi federal. Nici Federaţia, nici landurile (cu excepţia oraşelor-stat cu dublu statut de 

municipalitate şi land) nu posedă o structură administrativă total dezvoltată pentru un scop general, care să 

se extindă în jos spre nivelul local.  

1.2.2.1. Administraţiile locale la nivelul Comunelor 

Landul este divizat într-un anumit număr de circumscripţii; cetăţenii landurilor sunt suverani în 

privinţa modului de organizare în propriul resort teritorial. 

În Germania se găsesc 16.068 de comune a căror autonomie este foarte mare. Conceptul de 

descentralizare în Germania se traduce, într-un mod particular, prin recunoaşterea constituţională a 

domeniului propriu de acţiune al comunelor. Cea mai mare parte dintre constituţiile landurilor 

precizează, în acelaşi timp, libertatea de principiu recunoscută comunelor.  

Astfel, comunele sunt, în limitele lor teritoriale, singurele responsabile şi promotoare, în 

exclusivitate, al ansamblului administraţiei publice locale. Ele îndeplinesc toate sarcinile publice, în 

măsura în care, acestea nu au fost atribuite altor autorităţi prin intermediul unor dispoziţii legale. 

Fiecare land are o legislaţie comunală proprie, deşi organele administraţiei publice locale sunt 

caracteristice tuturor statelor (atât federale, cât şi unitare) şi ele sunt: Primăria şi Consiliul 

(Municipal/Comunal). 

Mărimea comunelor este foarte diferită. De exemplu, raportat la numărul de locuitori, 

Wiedenborstel cu 5 locuitori este cea mai mică şi Berlin cu ca. 3.4 milioane de locuitori este cea mai mare 

comună a Germaniei. 

Unităţile administrativ teritoriale ale Germaniei sunt:  

 Judeţul 

 Oraşul 

 Comuna 

Organizarea administrativă a landurilor germane este determinată de diferenţa dintre administraţia 

centrală/statală şi cea comunală. 

Administraţia locală este atribuţia comunelor. Acestora le revin în principiu rezolvarea tuturor 

chestiunilor comunităţii locale. Comunele (precum şi uniunile comunale după caz) sunt supuse, în 

exercitarea propriilor atribuţii exclusiv controlului de legalitate al statului. În măsura în care îşi 

execută sarcinile special atribuite prin lege, sunt posibile şi instrucţiuni de specialitate din partea statului. 

În organizarea administrativă pe verticală a Germaniei, comunele constituie ultima treaptă. 

Acestea sunt parte a treptei statale administrative superioare – deci judeţ, land sau federaţie 
(autorităţile nu sunt o treaptă a autorităţii administrative), dar pot sa coincidă cu aceasta – cum este cazul 

oraşelor fără judeţ, respectiv oraşele judeţ şi oraşele stat (“state comunale”). 

Reglementările comunale sunt reunite în constituţiile comunelor. Ele reglementează activitatea 

organelor comunale, precum administraţia, reprezentarea comunei, primar. Toate constituţiile comunale au 

propria existenţă şi un Consiliu comunal, căruia îi revin deciziile central-comunale. Diferenţe există în 

privinţa situaţiei principalului funcţionar administrativ, primarul. Se deosebesc patru tipuri de constituţii 

comunale: Constituţie de tip consultativ sud- şi nord-germane, Constituţia primarului şi Constituţia 

magistratului. 

Astfel, legile locale privind administraţia se delimitează în funcţie de o trăsătură a lor esenţială, şi 

anume: dacă administraţia locală, cât şi consiliul local, au în fruntea lor una şi aceeaşi persoană - monism - 

sau dacă există două persoane -dualism - adică un conducător onorific al Consiliului local (primarul) şi un 

şef al administraţiei locale. 
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În consecinţă, se întâlnesc diferite variante de reglementări locale24 precum şi moduri de a 

gestiona interesele comunei respective, şi anume: 

1. Conducere prin magistratură care se caracterizează prin: 

• alegerea în mod nemijlocit de către cetăţeni a consiliului deputaţilor oraşului, iar acesta îşi 

desemnează la rândul său o conducere administrativă cu putere de decizie (magistratură); 

• alegerea viceprimarilor onorifici se realizează pe baza votului general, în timp ce viceprimarii 

din oficiu sunt aleşi pe baza votului nominal; primarul este preşedintele magistraturii şi are drept de veto. 

 

2. Conducerea prin intermediul primarului care are următoarele caracteristici principale: 

• organul de conducere este consiliul local/orăşenesc, care este ales de către cetăţeni; 

• primarul este în acelaşi timp şi preşedintele Consiliului local/orăşenesc; 

• există şi organisme comunale/orăşeneşti alcătuite din primar şi viceprimari care pregătesc 

deciziile ce urmează a fi adoptate de Consiliul local/orăşenesc. 

 

3. Modelul Germaniei de Nord - conducere prin intermediul consiliului care se caracterizează 

prin următoarele:  

• cetăţenii aleg Consiliul local al comunei care, la rândul său, îşi desemnează un preşedinte 

(primarul); 

• consiliul local îşi alege un director comunal (director al oraşului) care va fi şi viceprimarul 

localităţii şi va îndeplini atribuţiile de conducător al administraţiei locale. 

 

4. Modelul Germaniei de Sud - conducere prin intermediul consiliului care are următoarele 

trăsături definitorii: 

• cetăţenii aleg consiliul local; primarul sau primarul general este ales de cetăţeni prin vot direct; 

primarul este preşedintele Consiliului local şi directorul Administraţiei; 

• consiliul local alege viceprimarii, care se subordonează primarului. 

 

5. Modelul de conducere comunală din cele 5 noi landuri germane (teritorii foste ale RDG) are 

ca principale caracteristici: 

• cetăţenii aleg direct reprezentanţii obştei; 

• consiliul local are un preşedinte, un prezidiu sau un organ de conducere; 

• primarul şi viceprimarii sunt aleşi de Consiliul local pe o durată de 4 ani; 

• în oraşele cu peste 10.000 locuitori se poate constitui şi o magistratură; 

• în localităţile mai mici, la propunerea consiliului local, primarul onorific poate fi şi preşedintele 

Consiliului. 

Comuna, ca şi persoană juridică este capabilă de a încheia acte juridice şi de a efectua fapte juridice 

doar prin reprezentanţii administraţiei locale. În  Regulamentele comunale germane, s-a conturat un 

sistem dualist alcătuit din două organe centrale – consiliul comunal (numit şi reprezentare comunală, 

orăşenească) şi primarul (în Hessen: magistrat). 

                                                 
24 Wolfgang, G. - Ghid al politicii comunale - Editura InterGRAF, Reşiţa, 1999, p.26-27. 
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Consiliul comunal este reprezentanţa poporului, care trebuie să rezulte din alegeri generale, libere, 

nemijlocite şi secrete. Landurile federale au fiecare propriul sistem comunal de scrutin, care reglementează 

compunerea şi procedura de alegere. Consiliul comunal nu este un Parlament în sensul dreptului public, ci 

un organ al administraţiei. El este însărcinat cu principalele decizii ale comunei. Toate Regulamentele 

comunale prevăd monopoluri decizionale ale reprezentanţei comunei, care nu pot fi delegate altor organe. 

Cel de-al doilea organ central este Primarul, care în majoritatea landurilor federale, conduce 

administraţia, execută hotărârile consiliului comunal, cel mai frecvent deţine preşedinţia consiliului 

comunal şi reprezintă comuna în exterior. 

Competenţele şi principiile elective se deosebesc fundamental de la un land la altul. În toate 

landurile, exceptând Hessen, administraţia este structurată monocratic, ceea ce înseamnă că respectivul 

deţinător al demnităţii acţionează singur. În Hessen, această sarcină îi revine magistratului, prevăzut ca 

sistem colegial de reprezentare comunală; deciziile pot fi luate acolo doar împreună în baza principiului 

colegialităţii. 

În funcţie de unele atribuţii ale consiliului comunal, se pot forma  comitete consultative sau 

decizionale. Consiliul comunal este liber în privinţa constituirii comitetelor; Regulamentele comunale 

prevăd şi constituirea de comitete obligatorii în unele cazuri. 

 

În privinţa organizării administraţiei publice comunale, se întâlnesc trei forme principale, şi 

anume: 

 

1) regimul local, în care predomină autoritatea Consiliului Comunal. În cadrul acestui sistem, 

Consiliul este ales de către cetăţeni şi exercită în acelaşi timp, atât sarcini legislative, cât şi sarcini 

executive. Rolul primarului este restrâns şi el nu poate acţiona decât cu acordul Consiliului. Acest regim 

este foarte întâlnit în sudul Germaniei, dar în modalităţi diverse. De exemplu, în landul Baden-

Wurtemberg, preşedintele Consiliului municipal este totodată şi şeful administraţiei publice locale. Ales 

pentru o perioadă de 8 ani de către Consiliu, el este un funcţionar relativ independent şi prezidează 

Comitetul de cetăţeni, organism creat numai în comunele care au peste 3000 de locuitori; o variantă a 

acestui sistem este regimul local de influenţă britanică, în cadrul căruia, puterile care în mod normal, 

revin Consiliului, sunt exercitate în mare parte de comisia administrativă, în fruntea căreia se află 

Preşedintele Consiliului Comunal. Dar preşedintele nu are dreptul să exercite funcţii administrative. Ele 

sunt încredinţate unui funcţionar ales de către Consiliu, pentru o perioadă de 6-12 ani care conduce 

administraţia comunală şi execută deciziile comisiei administrative. În plus, el nu se supune autorităţilor 

locale, ci primeşte directive de la autorităţile centrale ale landului; 

 

2) regimul comunal, în care predomină autoritatea primarului. El este şeful administraţiei locale, 

cât şi reprezentant al puterii centrale, fiind ales pentru o perioadă de 8-12 ani, în unele landuri iar în alte 

landuri, numai pentru un mandat de 4 ani; 

 

3) regimul comunal în care predomină autoritatea Comitetului de magistraţi; acesta este un 

organ colegial, în cadrul căruia primarul are o poziţie onorifică. Comitetul este ales de către Consiliul 

Comunal, care rămâne de drept organul legislativ şi organul de tutelă asupra administraţiei locale. 

 

Atribuţiile pe care le are Comuna se pot împărţi în două categorii astfel:  

a) cele obligatorii : În această categorie figurează:  

 serviciile de urbanism  
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 construcţia şi întreţinerea şcolilor (în special şcolile primare) ;  

 ansamblul măsurilor de prevenire a calamităţilor ;  

 ajutorul social şi ajutorul acordat tinerilor şi minierilor;  

 combaterea poluării ;  

 amenajarea şi întreţinerea cimitirelor ;  

 curăţenia stradală şi renovarea cartierelor ;  

 aprovizionarea cu apă şi energie ; 

 producerea şi distribuţia gazelor ; 

 gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale, etc.. 

b) cele facultative - voluntare: În această categorie figurează: 

 promovarea economiei locale ;  

 dezvoltarea şi întreţinerea transportului public ;  

 indemnizaţiile cu caracter social ;  

 activităţile culturale ;  

 promovarea sportului ;  

 acordarea de ajutoare economice (concesiuni de terenuri, credite pentru construcţii 

industriale, comerciale etc.) ; 

 construirea de abatoare, pieţe en-gros, porturi publice maritime sau interne, centre de 

transbordare ; 

 ajutorarea comunelor străine sau înfrăţite. 

Prestaţiile voluntare care sunt asumate de o comună depind de randamentul sau financiar şi sunt 

determinate de voinţa politică locală. Anumite competenţe sunt exercitate în contul administraţiei statului 

federal. Dintre acestea amintim: construcţia de locuinţe, poliţie, pompieri. 

 

În normele juridice de specialitate (în special drept comunal şi drept administrativ), 

legiuitorul a definit o multitudine de tipuri de comune. Se deosebesc comunele lipsite de atribuţii 

judeţene de cele care preiau şi atribuţii judeţene. În cele ce urmează vor fi clarificate variatele 

denumiri ale acestor comune. 

 

Următoarele tipuri şi denumiri de comune sunt prevăzute pentru comune independente politic, 

care nu au preluat atribuţii judeţene : 

 Comuna aparţinând unui oficiu. Oficiul este un fel de comunitate administrativă în 

landurile Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern şi Schleswig-Holstein. În aceste landuri, comunele 

aparţinând aceluiaşi judeţ se pot unifica într-un oficiu (corp constituit al dreptului public). Oficiul rezolvă 

pentru comunele afectate anumite atribuţii stabilite. În opoziţie cu acestea, se vorbeşte despre comune 

lipsite de oficiu respectiv oraş fără oficiu – acolo şi aceste însărcinări sunt rezolvate prin proprie 

competenţă. Comuna lipsită de oficiu este responsabilă pentru toate sarcinile comunale inferioare 

judeţului, în funcţie de statut şi părţi ale sarcinilor acestora. În opoziţie există oraşul care aparţine unui 

oficiu sau comuna afiliată unui oficiu. 

 Comuna unitară 
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1. Este noţiunea utilizată pentru toate comunele independente, în special pentru acele 

comune, care sunt alcătuite din mai multe localităţi. Ex.: comunele A, B şi C au fost unificate în noua 

comună unitară D. 

2. În anumite landuri federale, comuna unitară este denumirea oficială pentru toate comunele 

care aparţin unui judeţ, care nu sunt membre într-o comunitate de administrare (Bayern), comuna compusă 

(Niedersachsen) respectiv uniune de comune (Rheinland-Pfalz). În cadrul acestui tip de comună, 

administraţia este responsabilă pentru rezolvarea tuturor sarcinilor comunale din proprie competenţă. 

3. În Hamburg şi Berlin, această noţiune este utilizată pentru situaţia în care sarcinile comunei 

şi ale landului nu sunt divizate. 

 

 Comune care aparţin unui judeţ sunt teritorial şi organizatoric atribuite unui judeţ. Acesta 

preia, în funcţie de randamentul comunei sau oraşului mai multe sau mai puţine atribuţii ale acestuia. Din 

această categorie de atribuţii fac parte cel mai adesea domeniul construcţiilor, ocrotirii minorilor, sistemul 

spitalicesc, ridicarea gunoiului, siguranţa şi supravegherea traficului. Comunele sunt supuse, în 

problemele de autoguvernare, supravegherii juridice a judeţului. În contrast cu aceasta, oraşul fără 

judeţ este responsabil de toate atribuţiile comunei, precum şi ale judeţului. Peste 99% dintre comunele 

Germaniei sunt comune care aparţin unui judeţ. 

 

 Comuna locală. În Rheinland-Pfalz aceasta este denumirea pentru toate comunele, care sunt 

membre într-o uniune comunală. Legiuitorul a dorit să diferenţieze noţiunea generală de “comună” de cea 

de “uniune comunală”, ca un tip deosebit de comunitate administrativă. 

 

 Comuna care aparţine uniunii orăşeneşti. Uniunea orăşenească Saarbrücken este o uniune 

comunală de tip deosebit. Comunele membre sunt comparabile cu comunele care aparţin unui judeţ. 

Comuna care aparţine unei uniuni este membră într-o uniune comunală (Rheinland-Pfalz) sau unei 

uniuni administrative (Sachesn-Anhalt), respectiv unei uniuni comunale administrative (Baden-

Würtenberg). Comunele îşi păstrează autonomia lor juridică în cadrul uniunii. Comuna care aparţine unui 

judeţ, dar care nu aparţine nici unei uniuni comunale îşi îndeplineşte toate sarcinile din proprie competenţă 

şi este direct responsabilă pentru realizarea lor.  

 

 Comunele care aparţin unei comunităţi administrative - comunitate care îndeplineşte 

anumite sarcini în favoarea lor – şi care preiau sarcinile celorlalte comune, se numesc comune executante. 

 

Următoarele tipuri şi denumiri de comune sunt prevăzute pentru comune independente politic 

care dispun însă de atribuţii judeţene - în special comunele cu un număr mare de locuitori (numărul 

locuitorilor este factorul determinant în atribuirea unui anumit statut comunei respective: ex. oraş) 

deţin în întregime sau parţial atribuţii ale unui judeţ : 

 Oraş mare care aparţine unui judeţ. Este o noţiune din dreptul comunal al landurilor 

Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein şi Thübingen. Oraşe cu mai mult 

de 60.000 de locuitori, în Brandenburg mai mult decât 45.000, precum şi în Rheinland-Pfalz şi Thübingen 

fiecare cu 20.000 locuitori, poartă această denumire25. Oraşele mai mari care aparţin unui judeţ îndeplinesc 

sarcini suplimentare, pentru care, la comunele mai mici este responsabil judeţul. Oraşele mari care aparţin 

                                                 
25 de exemplu în Brandenburg, oraşele care aparţin de un judeţ dobândesc acest statut dacă, potrivit “Regulamentului comunal 

pentru landul Brandenburg”, prin dispoziţia Ministrului de Interne, dacă acestea numără la 3 zile consecutive de sondaj (30 iunie, 

31 decembrie) cifra necesară de 45.000 de locuitori. Revocarea statutului are loc tot prin dispoziţie, dacă numărul necesar de 

locuitori este cu 10% mai mic decât necesarul, în cursul a 5 zile de sondaj consecutive şi oraşul a solicitat revocarea. 
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unui judeţ îşi asumă, în conformitate cu randamentul lor în comparaţie oraşele mijlocii care aparţin unui 

judeţ, un spectru de însărcinări mult mai amplu. Unele oraşe care aparţin unui judeţ au un statut 

deosebit : 

 Mare reşedinţă de judeţ. În Baden-Württemberg, Bayern şi Sachsen există oraşe, care 

preiau parţial sarcini ale judeţului. Ele dobândesc, dacă depăşesc un anumit prag de număr de locuitori, la 

solicitarea oraşului, din partea guvernului landului respectiv, denumirea de mare reşedinţă de judeţ. Odată 

cu atribuirea titlului, se transferă şi sarcinile suplimentare. O mare reşedinţă de judeţ nu este neapărat şi 

reşedinţa judeţului său, aceasta înseamnă că pot exista mai multe reşedinţe de judeţ într-un judeţ. Pragul 

numărului de locuitori este reglementat deosebit26..  

 Oraş mare independent. În Niedersachsen, marile oraşe independente, care parţial preiau 

atribuţiile judeţului. Sunt enumerate în Regulamentul comunal din Niedersachsen §10. Este vorba despre 

cele şapte oraşe Celle, Cuxhaven, Goslar, Hameln, Lingen şi Lüneburg. Au mai mult de 50.000 locuitori şi 

se apropie datorită numărului lor suplimentar de sarcini în mare parte de oraşele fără judeţ. 

 Comună mai mare fără judeţ – cel mai adesea sunt metropole sau oraş de mărime medie. 

Rezolvă toate sarcinile, care în cazul comunelor aparţinătoare de un judeţ sunt efectuate de respectivul 

judeţ, din proprie competenţă. 

 Oraşul de mărime medie este 

1. În statistică, un oraş cu mai mult decât 20.000 de locuitori şi mai puţini decât 100.000. 

2. În Saarland, aceasta reprezintă o noţiune juridică, care este rezervată doar oraşelor St. 

Ingbert şi Völklingen. Ambele oraşe aparţin unui judeţ respectiv unei uniuni orăşeneşti, dar totuşi au 

preluat, datorită dimensiunii lor, parţial atribuţiile unui judeţ. Astfel, au fost asimilate de legiuitor cu 

oraşele cu judeţ.  

 Oraş mediu cu judeţ. Acest statut există doar în Nordrhein-Westfalen şi Brandenburg 

pentru comune care ţin de un judeţ, cu peste 25.000 de locuitori. 

 Comuna independentă. O comună independentă este: 

În Niedersachsen, un oraş cu judeţ, care preia în parte atribuţiile judeţului. Conform punctului 12 a 

Regulamentului comunal din Niedersachsen, toate oraşele cu peste 30.000 de locuitori au acest statut 

juridic, în măsura în care nu sunt metropole independente respectiv oraşe care nu aparţin unui judeţ. Dacă 

numărul de locuitori scade sub pragul de 30.000, oraşul continuă să-şi păstreze statutul de comună 

independentă. Şi oraşe cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 şi 30.000 pot fi declarate comune 

independente în urma cererii guvernului landului, fapt care este publicat în Foaia Ministerială. Dacă 

numărul de locuitori scade din nou sub 20.000, statutul de comună independentă poate fi retras.  

 

Comunelor le revin sarcinile în variate forme juridice, de drept public şi privat, şi forme 

organizatorice. Tendinţa de externalizare a unor sectoare sau servicii ale administraţiei se 

consolidează. De la externalizări, factorii decizionali ai comunei aşteaptă o mai mare eficacitate şi 

rentabilitate. Motive spre exemplificare pentru externalizarea în detaliu: conducere mai flexibilă, 

administrare a personalului mai flexibilă şi mai puţin costisitoare, motivare mai ridicată, diminuarea 

riscurilor de insolvabilitate, posibilităţi mai bune de finanţare şi cooperare, un sistem de verificare mai 

eficient, exploatarea avantajelor conexe impozitelor, evitarea dreptului de distribuire şi a dreptului de a 

contracta lucrări. Între timp comunele au acumulat suficientă experienţă pentru a putea aprecia în ce măsură 

aceste aşteptări sunt sau nu satisfăcute. În ultimii ani, ca urmare a trădării aşteptărilor, deja primele comune 

au făcut reversibil outsourcing-ul, înlocuindu-l prin in-sourcing. 

 

                                                 
26 În Baden-Württemberg şi Sachen este situat la 20.000, în Bayern la 30.000 locuitori. 
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Comunele sunt organizate în corporaţii regionale şi au personalitate juridică. Ele dispun de 

suveranitate teritorială şi de competenţă generală: aceasta înseamnă că sunt responsabile pentru toate 

interesele regiunii lor. Această competenţă este limitată prin dreptul landului şi dreptul federal.  

1.2.2.2. Administraţiile landurilor 

Organizarea federală a statului german are adânci rădăcini istorice. Către 1866, aspiraţiile 

unificatorilor au determinat începutul unificării eforturilor în vederea federalizării statelor aflate anterior 

sub umbrela unei confederaţii. Actualmente, Germania este compusă din 16 Landuri, inclusiv trei oraşe-

state Berlin, Hamburg şi Bremen. În sensul îngust al dreptului public, Landurile nu sunt suverane, fiindcă 

ele sunt parţial plasate sub autoritatea statului federal. Dar suveranitatea Landurilor se manifestă printr-un 

ansamblu de competenţe în plan legislativ, executiv şi financiar, cât şi la nivelul organizării tribunalelor. 

Toate Landurile au aceleaşi drepturi, statuate de dreptul constituţional.27 

Între toate aceste 16 landuri (Baden-Wurttemberg, Bavaria, Berlinul de Vest, Bremen, Hamburg, 

Hesse, Saxonia Inferioară, Westfalia de Nord, Rineland-Palatinat, Saarland, Schleswig-Holstein, 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Saxonia şi Thuringen) nu se poate vorbi de 

discrepanţe semnificative în ceea ce priveşte gradul de dezvoltare al lor, dar sunt discrepanţe însemnate 

între ele în ceea ce priveşte populaţia sau suprafaţa.  

Landurile se bucură de autonomie, având Constituţie, Parlament, Guvern propriu, îşi constituie 

bugete proprii, dar în raport cu echilibrul economic general. Practic, organizarea administrativă a 

fiecărui land este lăsată la latitudinea acestuia. De asemenea, landurile pot elabora propria legislaţie şi 

formulează un procent important din legislaţia federală. 

Cu toate că există discrepanţe de organizare ce-şi au rădăcinile în istorie, majoritatea landurilor 

cuprind trei niveluri de organizare. Astfel, există autorităţi la nivelul central al landului, subordonate 

direct ministerelor, cu competenţă teritorială generală. Există de asemenea un al doilea nivel de autoritate, 

ale cărui competenţe teritoriale acoperă un district sau arondisment. Acest al doilea nivel, subordonat 

Ministerului de Interne al landului, are competenţe îndeosebi în materie de ordine şi linişte publică, 

siguranţă. Cel de-al treilea nivel cuprinde autorităţi cu competenţă materială de specialitate, restrânsă la un 

domeniu de activitate precis determinat: administrarea drumurilor, domeniul sanitar-veterinar etc.  

Statul german a încredinţat landurilor atribuţii importante în domenii stabilite de Legea 

fundamentală, cum ar fi domeniul relaţiilor internaţionale, finanţe federale, transporturi feroviare, navale, 

poşta federală, armată, poliţie, trafic aerian, etc..  

Pe lângă acestea mai există relativ puţine autorităţi speciale, dintre care o parte sunt 

responsabile pentru întreaga ţară, iar altele regional; astfel de exemplu, variind de la un land la altul, 

Comisariatul general de poliţie, Autorităţile pentru tineret, Inspectoratele şcolare şi Direcţiile silvice. 

Autorităţi subordonate ale administraţiei generale sunt autorităţile administrative judeţene, care de 

asemenea preiau sarcini de la alte resorturi; numărul autorităţilor speciale este aici mai mare (e.g. Direcţii 

de sănătate, Direcţii de construcţii ş.a.). Autorităţile administrative judeţene nu sunt doar autorităţi 

administrative statale inferioare, ci şi autorităţi ale judeţelor landurilor ca autorităţi autonome administrativ.  

Landurile au dreptul de a rezolva în mod liber toate problemele lor economice, sociale, 

culturale, dar fără a încălca constituţia şi legile federale. Ele au bugete proprii şi stabilesc la nivel de land 

impozitele şi taxele, cu alte cuvinte au autonomie financiară deplină. Prin urmare, fiecare land contribuie 

la propria sa dezvoltare şi prosperitate. Pe lângă aceasta, landurile au autonomie organizatorică, inclusiv 

asupra administraţiei locale. Autonomia regională este astfel mult mai pregnantă în Germania faţă de 

celelalte state membre ale Uniunii Europene.  

                                                 
27 Georg Haibach, Sven Serong - Structura şi sarcinile Landurilor şi districtelor în Germania // Nivelul intermediar al 

administraţiei în ţările europene - Chişinău, 2002, pag. 88.  
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Competenţele Landurilor pot fi divizate în: 

 Legislative – regula iniţială de repartizare a competenţelor de acest gen între Federaţie şi 

subiecţii federali este art. 70 al Constituţiei Germaniei care stipulează că „Landurile au dreptul să legifereze 

în cazul în care prezenta Lege fundamentală nu conferă Federaţiei împuterniciri de legiferare”. Art. 71 face 

deosebire între trei tipuri de competenţe legislative: competenţe legislative exclusive ale Federaţiei, 

competenţe concurente şi legi-cadru. Dreptul federal domină dreptul Landurilor. 

 Administrative – subiecţii federaţiei aplică dreptul federal de parcă ar fi dreptul Landului. 

Federaţia exercită un control de legalitate a acţiunilor administrative, fără a pune în discuţie oportunitatea 

acestora. Autorităţile Landului trebuie să respecte instrucţiunile autorităţilor de control împuternicite. 

 Financiare - Constituţia28 stipulează ce tipuri de impozite revin competenţei Federaţiei sau 

numai de competenţa Landului. Este prevăzut că impozitele „mari” (impozitele pe venit, impozitele pe 

societăţi şi impozitele pe cifrele de afaceri) să fie comune, adică să revină atât federaţiei cât şi subiecţilor 

acesteia. Între Landurile cele mai bogate şi cele mai sărace se efectuează o compensare financiară. 

 

Structura tipica a unui land (ex. Renania de Nord) este compusă din: 

 

 

 

                                                 
28 Art. 106 din Constituţie 

CONSTITUŢIA 

Ramura legislativă Ramura executivă Ramura juridică 

Primul Ministru 

Cabinet 

Comisii 



 29 

 

Ministere operative: 

■de Interne 

■Justiţiei 

■Culturii 

■Funciar 

■ Ştiinţă şi Cercetare 

■Muncii, Sănătăţii şi 

Asigurările Sociale  

■ Economie şi 

Tehnologie 

■Mediului Ambiant, 

al Planificării 

Regionale şi 

Agriculturii 

■Urbanismului, 

Calităţii vieţii  

COMISII 

CONSULTATIVE 

ADMINISTRAREA 

DIRECTĂ A 

STATULUI 

ADMINISTRAREA 

INDIRECTĂ A 

STATULUI 

 

INSTITUŢII PUBLICE 

AUTORITĂŢILE 

LANDULUI LA 

NIVEL SUPERIOR DE 

DISTRICT ŞI LOCAL 

COMISARIATUL 

DISTRICTUAL 
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Federaţia deţine în exclusivitate atribuţiuni legate de următoarele domenii: afaceri externe, 

apărare naţională, protecţie civilă, comerţ exterior, direcţia vămilor, poştă şi telecomunicaţii, căi ferate, 

trafic aerian, politica monetară.  

Atât Federaţia, cât şi landurile se pot ocupa de probleme comune privind: legislaţia muncii şi 

legislaţia economică, asigurări şi asistenţă socială, despăgubiri de război, cercetare ştiinţifică, transporturi, 

naţionalizări, legislaţii anticartel. În aceste domenii, landul poate acţiona în măsura în care Federaţia nu 

intervine, el trebuie să salvgardeze unitatea juridică şi economică şi să armonizeze condiţiile de viaţă pe 

ansamblul teritoriului. Anumite probleme sunt numai de competenţa landurilor cum este cazul educaţiei şi 

radiodifuziunii. Responsabilităţile de natură administrativă aparţin, în principal, statelor membre şi nu 

federaţiei. 

 

Landurile au competenţe în executarea legilor proprii cât şi a legilor federaţiei. Din acest motiv, ele 

se supun controlului de legalitate exercitat de către Guvernul central şi chiar pot să primească instrucţiuni 

de la autorităţile centrale, dacă există un act normativ care să prevadă acest lucru. 

În plus, landurile sunt responsabile din ce în ce mai frecvent cu executarea unor funcţii 

administrative cu care au fost delegate de statul federal. Din acest domeniu fac parte: administraţia 

apărării, autostrăzi federale, impozitarea societăţilor, iar Guvernul central exercită un control de 

oportunitate asupra modului de îndeplinire a acţiunilor respective; în plus, el poate interveni în procesul de 

numire al funcţionarilor publici pe diferite posturi. 

Numai în situaţii excepţionale, administraţia federală centrală dispune de organe de execuţie proprii 

pe ansamblul teritoriului (servicii diplomatice şi consulare, financiare, de poştă, transporturi etc.). În mod 

normal, aceste instituţii se creează numai în domeniile în care Federaţia deţine competenţe legislative. 

Principala diviziune administrativă a landului este circumscripţia (regiunea), entitate care nu are 

personalitate juridică. Suprafaţa şi populaţia unei circumscripţii sunt variabile: de la 178 km2 la 16.338 

km2, de la 300.000 la 5.600.000 locuitori. De exemplu, landul Renania – Westphalia cuprinde 6 regiuni, 

fiecare având în medie 6.200 km2 şi 2.650.200 locuitori, iar în ansamblul Germaniei sunt 33 de regiuni. 

Guvernul landului are câte un reprezentant în fiecare regiune, care deţine competenţe de 

coordonare a întregii activităţi. El este controlat de către ministrul de Interne al landului şi de către fiecare 

ministru însărcinat cu probleme tehnice. Administraţia regiunii este importantă şi se structurează în mai 

multe servicii. Regiunile exercită o tutelă asupra oraşelor independente şi grupărilor comunale. 

 

Aşa cum am expus şi anterior, nu există un regim uniform de organizare al landurilor, fiecare 

având propria structură funcţională. Autonomia landurilor rezultă în primul rând din repartiţia 

competenţelor legislative, care este însă limitată prin Constituţie. Astfel, Constituţia defineşte domeniile 

care sunt în exclusivitate de competenţa Federaţiei sau chiar a landurilor şi domeniile care sunt de 

competenţă comună/concurentă, atât pentru statul federal, cât şi pentru landuri. 

Astfel, marea majoritate a funcţiilor administrative revine autorităţilor Landului (inclusiv cele ale 

„comunelor” şi asociaţiilor autorităţii locale). Însă o astfel de administraţie întreprinsă de Land şi 

autorităţile locale este foarte mult controlată de legislaţia federală aplicabilă în mod egal în întreaga ţară. 

Legea germană stabilită, precum şi aplicarea acesteia de către autorităţile germane este afectată foarte mult 

de influenţa tot mai mare a legii Comunităţii Europene.  

Am apreciat că se impune tratarea cu precădere a comunei şi a administraţiei locale în 

Germania (neinsistând asupra administraţiei landurilor şi neamintind aproape deloc despre 

administraţia federală), ca unitate de bază administrativ teritorială, pentru a putea evidenţia 

elementele care diferenţiază conceptual modul de organizare a administraţiei locale într-un stat 

federal de unul dintr-un stat unitar (aşa cum sunt amintite în subcapitolele despre Franţa şi 

România). 
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1.3. Administraţia publică locală în România 

1.3.1. Privire generală asupra organizării şi funcţionării administraţiei publice locale în 
România 

Constituţia României29 legiferează: 

- Statul român este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. 

- Forma de guvernământ a statului român este republică. 

- România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori 

supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 

1989, şi sunt garantate. 

- Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă 

şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. 

- În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.  

 

Pornind de la aceste considerente de ordin legal, demersul ştiinţific şi-a impus să trateze din 

punct de vedere cronologic evoluţia organizării administrativ teritorială a ţării noastre cercetând 

izvoarele istorice care abordează această temă. 

1.3.1.1. Evoluţia organizării comunităţilor locale pe teritoriul ţării noastre 

Comuna – prima formă de organizare social – politică 

Pe teritoriul ţării noastre cât şi în Europa, primele organizaţii social-politice care au apărut şi 

funcţionat au fost cnezatele, care în realitate, erau comune ce deţineau la început un teritoriu relativ redus. 

Aşa cum arăta cercetătorul şi istoricul E.D. Tarangul30, constituirea comunei a avut drept scop 

„nevoia indivizilor de a trăi în societate determinată de instinctul de sociabilitate şi nevoile care nu pot fi 

satisfăcute decât numai în societate”. Comuna, constituind „una din cele mai vechi organizaţii politice din 

Europa”. 

În esenţă, Comuna poate fi definită ca o asociaţie (grupare) naturală de mai multe familii şi indivizi, 

pe un anumit teritoriu, care sunt unite prin legături de sânge sau prin vecinătăţile lor, la nivelul cărora 

funcţionează un puternic instinct de sociabilitate, în scopul de a administra interesele şi nevoile proprii care 

iau naştere în cadrul vieţii colective . 

Încă de la apariţia ei, Comuna a reprezentat „embrionul societăţii şi elementul  constitutiv al 

organizării sociale. Ea „a precedat organizarea statului, iar existenţa ei socială a precedat recunoaşterii sale 

juridice” arăta cercetătorul Henry Nezard31. 

Esenţial este ca în evoluţia oricărei societăţi umane, comuna ca organizare socială şi politică, ca 

entitate juridică, cu nevoile ei, a existat şi funcţionat înainte de apariţia statului cu problemele şi interesele 

lui. 

Independenţa şi autonomia Comunei au fost reale numai în perioada de început a formării şi 

organizării ei. Odată cu apariţia Statului ca entitate, comuna pierde drepturile sale politice, acestea fiind 

                                                 
29 CONSTITUŢIA din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 

2003 
30 Tratat de drept administrativ român - Cernăuţi 1944, Tipografia Glasul Bucovinei 
31 Eléments de droit public, Paris 1911, citat din I.G. Vântu în - Comuna. Studiul critic şi comparativ - Bucureşti 1929, p.10  
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concentrate la nivelul noii puteri centrale apărute. Astfel comuna devine treptat o unitate teritorial-

administrativă a statului care-şi administrează propriile nevoi. 

Pe teritoriul ţării noastre, odată cu apariţia statului, după înfiinţarea Principatelor Româneşti 

(Moldova, Muntenia) prin unirea mai multor cnezate (comune) comuna pierde caracterul politic şi devine 

numai o unitate teritorial-administrativă (circumscripţie) a statului. În aceste condiţii toate drepturile 

politice au fost concentrate în mâinile principelui  sau domnitorului, Comuna având numai atribuţii 

administrative şi judecătoreşti. Chiar foarte timpuriu, au apărut şi oraşele (târgurile) libere sau cele aflate în 

proprietate domnească sau chiar particulară32 . 

În principatele româneşti, aşa cum prezintă în lucrarea sa33, J. H. Vermeulen, erau recunoscute ca 

unităţi (comunităţi) teritoriale, următoarele entităţi : 

- în Muntenia : - comuna, târgul, ocolul şi judeţul; 

- în Moldova : - comuna, oraşul, ocolul şi ţinutul. 

 

Până la Regulamentele Organice în Muntenia şi Moldova, satele (comunele) erau împărţite în sate 

proprietate particulară (sate domneşti, boiereşti şi mănăstireşti) şi în sate libere de moşneni şi  răzeşi. 

Judeţul apare ca unitate teritorial - administrativă încă din secolul al 15-lea în Principatul Muntenia 

şi este considerat în opinia istoricilor34 ca o creaţie artificială a statului impusă de către unii domnitori, din 

considerente determinate la început cu atribuţii financiare sau militare, care erau interpuse între stat şi 

comune sau târguri şi care aveau administraţie proprie, iar mai târziu ca o entitate mai puternică financiar şi 

militar care să le sprijine acţiunile pe care aceştia le iniţiau. 

Organizarea administrativ teritorială din ţara noastră este reglementată prin lege , pentru prima dată, 

după unirea Principatelor Muntenia şi Moldova, prin Statutul lui A. I. Cuza, considerată ca fiind prima 

Constituţie a României . 

Ulterior, domnitorul A. I. Cuza a promulgat, în anul 1864 şi prima Lege comunală precum şi 

Legea de înfiinţare a consiliilor judeţene, pe care le putem considera ca fiind primele acte normative 

ale administraţiei publice româneşti şi care atestă, în fapt, existenţa unor vechi tradiţii de organizare şi 

funcţionare a comunităţilor locale. Aceste legi au fost adoptate după modelele  franceze şi belgiene ale 

timpului, acestea fiind considerate cele mai democratice la acea vreme. 

Prin legile lui A. I. Cuza, amintite anterior, COMUNA (rurală şi urbană)35 - cât şi judeţul erau 

declarate circumscripţii teritorial –administrative, investite cu personalitate juridică şi care aveau 

atribuţii cu caracter patrimonial şi de putere publică . 

În organizarea teritorială din acea perioadă erau recunoscute şi ocoalele (sau plăşile), care nu aveau 

personalitate juridică şi nici autonomie, dar erau conduse de subprefecţi, în scopul asigurării unei mai bune 

administraţii a comunelor din cadrul judeţului . 

 

Legea comunală adoptată de A. I. Cuza defineşte COMUNA ca unitate teritorial-administrativă 

de bază, cu personalitate juridică în cadrul judeţului  . 

                                                 
32 Anibal Teodorescu - Tratat de drept administrativ -vol. I, p. 297,300, Bucureşti 1929 şi vol. II, Institutul de arte grafice ed. E. 

Mârvan 1935 şi E.D. Tarangul, op.cit., p. 154 
33 Evoluţia dreptului administrativ român - Bucureşti, Institutul de arte grafice „Vremea” 1943  
34 Jean H. Vermeulen - op.cit. p.12-13 

 
35 Multă vreme, prin denumirea de comună s-a înţeles, implicit, atât unităţile administrative-teritoriale de tip rural (clasice), cât şi 

cele organizate sub forma consacrată, ulterior, a oraşelor. 
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Trebuie remarcat că Legea comunală este şi primul act normativ prin care se stabileşte mărimea şi 

componenţa comunei, ca unitate administrativă din cadrul Principatelor Unite Române  (România Mică). 

De asemenea , prin lege se stabileşte existenţa a două categorii de comune, şi anume: 

1.-comune rurale şi cătune izolate ; 

2.-comune urbane, adică oraşe sau târguri. 

 

Prin lege se stabilea că, nici o comună nu va putea număra mai puţin de o sută de familii sau de 

cinci sute de locuitori, prevederi care, constatăm noi, îşi menţin valabilitatea chiar şi în zilele  noastre. Tot 

legea dădea dreptul comunelor mai mici să se unească într-o singură comună, în scopul realizării mai 

bune a unora din activităţile care le reveneau. 

Iată, aşadar, în mod paradoxal, ca o serie de principii pe care le considerăm astăzi extrem de 

moderne – ca de pildă , aşa-zisul principiu al intercomunalităţii – îşi are originea  în urmă cu peste 

140 de ani , ceea ce justifică , evident , această reîntoarcere în timp . 

Este nevoie însă de o precizare – indiferent de mărimea ei, comuna trebuie să aibă o singură unitate 

de administrare . De menţionat că această clasificare a comunelor (rurale şi urbane) era făcută numai prin 

lege, fiind propusă de Guvern şi aprobată de Adunarea Legislativă. Modificarea ei se putea face tot numai 

prin lege . 

Tot prin lege erau stabilite şi principalele obligaţii pe care le aveau comunele din acea perioadă de 

timp. 

 

Constituţia anului 186636, adoptată în Principatele Unite Române după modelul constituţiei 

belgiene, considerată cea mai liberală la acel moment, stabileşte ca unităţi administrativ - teritoriale 

următoarele: comuna, plasa (ocolul) şi judeţul. Astfel, prin Constituţie plasa (ocolul) este ridicată la nivelul 

de unitate administrativ teritorială în Principatele Române. 

O formă mai mult statistică în cadrul unităţilor administrativ teritoriale este şi cercul, aşa cum 

arată Ioan Rusu Şirianu37, acesta reunind mai multe comune având ca şi criterii teritoriul, locuitori din 

care români şi confesiunea. Numărul cercurilor din Ardeal fiind de 70, a cercurilor din Banat fiind de 31, 

iar a cercurilor româneşti din Statul Ungar fiind de 40. 

 

Constituţia anului 192338, stabileşte Teritoriul României ca fiind împărţit în comune şi judeţe, 

plasa (ocolul) nemaifiind recunoscută ca unitate administrativ teritorială intermediară. Totuşi, prin Legea 

administraţiei locale din anul 1929 cat şi prin alte legi organice date în acea perioadă, se menţine ca unitate 

administrativ teritorială şi plasa (ocolul), chiar şi regiunea  pentru interesele privind învăţământul, 

sănătatea, drumurile ş.a., această împărţire a teritoriului nefiind interzisă sau limitată prin Constituţie . 

Astfel, prin Constituţia din anul 1923  numai comunele (rurale şi urbane) şi judeţele sunt 

considerate de drept unităţi administrativ teritoriale care aveau personalitate juridică cu atribuţii de putere 

publică şi cu drept de impunere (în limitele stabilite prin legi organice), aflate sub tutela statului . 

                                                 
36 CONSTITUŢIA PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE din 30 iunie 1866, EMITENT: REGELE CAROL, PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 13 iulie 1866  
37 în - Românii din Statul Ungar  - Editura Autorului, Tipografia Voinţa Naţională, Bucureşti, 1904, p. 97  
38 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, EMITENT: PARLAMENTUL, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 29 

martie 1923  
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Constituţia39 anului 1938, recunoaşte ca unităţi administrativ teritoriale, următoarele : ţinutul, 

judeţul, plasa şi comuna, care aveau rol de circumscripţii administrative şi de control  aşa cum sunt 

prezentate şi în lucrarea40 elaborată de Erast D. Tarangul. 

 

Potrivit normelor constituţionale, noua lege administrativă organizează administraţia locală pe 

principii noi41. 

a) Primatul „competinţei”: Primul principiu al noii legi care de altfel nu este decât o dezvoltare a 

normelor constituţionale este primatul muncii şi al „competinţei”. După cum în reprezentarea politică s-

au înlocuit exponenţii electoralului prin reprezentanţii muncii şi activităţii, tot astfel în administraţia locală 

electoratul este reprezentat prin competenţă. 

b) Organizarea şi sistematizarea activităţii administrative. În vederea reorganizării administrative 

legea porneşte de la principiul că sunt capabile de a satisface interesele generale şi locale numai acele 

unităţi administrative care prin natura şi prin întinderea lor, reprezintă o unitate morală, culturală, 

economică şi financiară. 

În cadrul acestei preocupări, legiuitorul menţine comuna ca unitate administrativă, ce reprezintă 

nucleul natural de societate omenească. 

Acelaşi legiuitor desfiinţează însă personalitatea juridică a judeţului întrucât acesta fiind o 

„creaţiune artificială a legiuitorului” şi neavând resurse financiare suficiente, devenise o unitate 

administrativă parazitară care îşi întreţinea serviciile prin contribuţia statului, deci nu putea desfăşura o 

activitate eficientă. 

În concepţia noii legi administrative, ca şi plasa, judeţul devine o circumscripţie de control. Legea 

menţine numărul şi întinderea actuală a judeţelor, iar orice modificare a circumscripţiei judeţene se face 

prin lege. 

Legea încredinţează conducerea unităţilor administrative unor organe numite. 

Un alt principiu îl constitui organizarea şi sistematizarea activităţii administrative în scopul 

de a asigura o activitate continuă şi eficientă. 

Teritoriul Statului este împărţit din punct de vedere administrativ în 10 Ţinuturi. Ţinuturile cuprind 

în circumscripţiile lor mai multe judeţe. 

 

Observăm aici organizarea teritorială şi administrativă după modelul german: Landuri, 

Circumscripţii, Judeţe în comparaţie cu Ţinuturi, Circumscripţii, Judeţe. 

Ţinuturile. Sunt unităţi administrative cu atribuţii economice, culturale şi sociale. Ele „îngrijesc” de 

nevoile locale şi execută măsurile de interes general ordonate de puterea centrală. Administraţia provinciei 

este încredinţată rezidentului regal şi consiliului ţinutului compus din membrii aleşi de Consiliile comunale 

din provincie şi de „camerile” de agricultură, comerţ, industrie şi muncă. 

Comuna. Este a doua unitate administrativă prin care se exercită administrarea locală. 

În organizarea ei legea nouă aduce schimbări atât în privinţa modului de recrutare a organelor de 

conducere cât şi în privinţa activităţii ei. Comuna este condusă de primar numit pe termen de 6 ani, putând 

fi menţinut pentru o perioadă nouă şi de Consiliul Comunal (de asemenea influenţele germane îşi spun 

                                                 
39 CONSTITUŢIA din 27 februarie 1938, EMITENT: REGELE CAROL, PUBLICATĂ ÎN:  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 

27 februarie 1938  
40 Tratat de drept administrativ român - Cernăuţi 1944 
41 Ovidiu Al. Vlădescu - Organizarea Aparatului de Stat - din vol. Aspecte ale Economiei Româneşti – Consiliul Superior 

Ecomomic, Oficiul de Cercetări şi Îndrumări, Bucureşti 1939, p. 20 - 24   
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cuvântul şi în sistemul electiv, astfel primarii puteau fi aleşi în Germania pe perioade de 4, 6, 8, 9 şi 

12 ani în funcţie de legea comunităţii locale respective). 

Cu privire la noua organizare administrativă din punct de vedere economic şi financiar, noua lege a 

căutat ca delimitarea ţinuturilor rezidenţiale să cuprindă un sistem complet de linii şi dispuse pe cât posibil 

radial faţă de oraşul ales capitală pentru ca accesul la acesta să fie mai simplu. Iată de ce fiecare capitală de 

ţinut este aşezată la câte un nod de cale ferată. 

Şi alte considerente au condus la împărţirea administrativă în cele 10 ţinuturi: 

În primul rând, un număr mai mare de centre administrative, ceea ce duce la micşorarea 

provinciilor însemnă pentru fiecare din ele o capacitate mult mai mare de control bugetar sau  de 

reconstrucţie a ţării. 

În al doilea rând reprezintă o mai bună difuzare a activităţii economice concentrată până acum în 

capitală. 

În al treilea rând, s-a ţinut seamă de curente economice reale, anumite împrejurări speciale 

determinând fluxuri precise de schimb de la un ţinut la altul. 

În al patrulea rând, dacă repartiţia populaţiei între cele 10 ţinuturi este mult mai inegală, se poate 

spune în schimb că între judeţe s-au realizat grupări mai organice din punctul de vedere al activităţii şi 

intereselor economice care reprezintă mai multă omogenitate. Un exemplu îi oferă Ialomiţa şi 

Cadrilater-ul care fiind producătoare de cereale sunt îndreptate către Constanţa ca fiind centrul lor de 

atracţie, sau Braşovul unde există o însemnată concentrare industrială, având interese la Bucureşti face 

parte din ţinutul cu această capitală. 

În alte capitale de ţinuturi s-a avut în vedere criterii comerciale; exemplu Cernăuţi, Constanţa; 

pentru Galaţi se poate spune că alegerea s-a făcut şi în vederea unei compensări pentru pierderea strălucirii 

de altă dată ca port activ la gurile Dunării, iar considerentele mai mult de ordin naţional, au dus la alegerea 

ca reşedinţă a oraşului Alba-Iulia, 

Având la bază aceste considerente de ordin geografic, economic, financiar, redăm mai jos câteva 

date considerate semnificative din perioada interbelică, cuprinzând  

 

ÎNCASĂRILE EFECTUATE LA IMPOZITELE DIRECTE 

sub formă de impozite adiţionale şi la impozitul agricol pe 1937—1938 

(IN MILIOANE LEI) 

 

 

ŢINUT CAPITALA IMPOZITE ADIŢIONALE Impozit. 

agricol 

Total 

general 

(adiţion. 

+ 

agricol) 

Judeţ Comună Acţiunea 

Sanitară 

Drumuri Alte 42 

fonduri 

Total 

Bucegi Bucureşti 
105.

6 94.6 116 82.7 81.8 480.7 89.4 570.1 

Timiş Timişoara 89.6 89.4 85.4 76.8 48.6 389.8 70.5 460.3 

Someş Cluj 66.4 76.4 64.4 55.6 36.8 299.6 54.4 354 

                                                 
42 Fondul agricol, Camerile agricole, Camerile de comerţ şi Camerile de muncă.: O. Al. Vlădescu Organizarea Aparatului de 

Stat, din vol. Aspecte ale Economiei Româneşti- Consiliul Superior Economic, Oficiul de Cercetări şi Îndrumări, Bucureşti, 1939 
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ŢINUT CAPITALA IMPOZITE ADIŢIONALE Impozit. 

agricol 

Total 

general 

(adiţion. 

+ 

agricol) 

Judeţ Comună Acţiunea 

Sanitară 

Drumuri Alte 42 

fonduri 

Total 

Mureş Alba Iulia 59.8 49.2 49.5 40.7 26.3 225.5 54.1 279.6 

Prut Iaşi 58.2 49.7 43.8 59 19 229.7 66.9 296.6 

Suceava Cernăuţi 43.7 46.8 43 35.9 19.8 189.2 41.1 230.3 

Dunărea de 

Jos 
Galaţi 44.6 46.4 53.2 38.8 31.8 214.8 61.4 276.2 

Marea Constanţa 34.3 39 35.6 21.9 16.9 147.7 40.6 188.3 

Nistru Chişinău 42.8 37.9 39.7 41.7 19.7 181.8 55.5 237.3 

Olt Craiova 38.4 35.6 38.3 33 25.1 170.4 62.2 232.6 

Total  
583.

4 565 568.9 486.1 325.8 2529.2 596.1 3125.3 

 

Noua împărţire administrativă corespunde scopurilor descentralizării administrative şi rămâne 

numai ca mijloacele şi condiţiile care au ajutat la dezvoltarea Bucureştiului să poată trece de acum înainte 

de partea oraşelor reşedinţe de ţinuturi. 

Cât despre asigurarea bazei financiare necesară funcţionării ţinuturilor, s-a căutat ca mijloacele 

prevăzute în proiectul de lege să fie completat cu resurse noi. Înglobarea şi a veniturilor din impozitul 

agricol, care nu va mai figura astfel la bugetul ordinar al Statului, constituie o sursă de finanţare importantă 

în satisfacerea angajamentele puse în sarcina celor 10 ţinuturi. 

Am prezentat mai sus situaţia exerciţiului bugetar 1938, al veniturilor care alimentează bugetele 

respective. După cum se vede, mijloacele puse la dispoziţia ţinuturilor erau reale şi desigur, că aplicarea 

noii legi administrative la vremea aceea, a fost menită să remedieze răul provocat de o involuţie economică 

şi de condiţii politice nefericite. 

 

Am insistat de a prezenta în extenso câteva consideraţi de ordin administrativ teritorial cât şi 

de ordin financiar pentru a ilustra faptul că încă din perioada interbelică se punea problema ca o 

serie de resurse financiare să nu mai fie centralizate în capitala ţării şi apoi repartizate în teritoriu 

după anumite criterii mai mult sau mai puţin obiective, cum de altfel se procedează şi astăzi, de 

multe ori principiul descentralizării fiind o expresie mai mult de nuanţă politicianistă şi cu mai puţin 

impact asupra unităţilor administrativ teritoriale. 

În perioada postbelica prin Decretul nr.1626/1944 se revine la organizarea teritorial 

administrativă a ţării reglementată prin Constituţia anului 1923, apreciată ca cea mai democratică. 

Astfel, teritoriul ţării era împărţit administrativ în comune, plăşi şi judeţe. 

 

Constituţia anului 194843 împarte teritoriul ţării sub aspect administrativ în: comune, plăşi şi 

regiuni. Constituţia prevede posibilitatea modificării radicale  prin lege (organică) a organizării 

administrativ - teritoriale a ţării. 

                                                 
43 CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE, EMITENT: MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL nr. 87 bis din 13 aprilie 1948  
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Pornind de la această prevedere constituţionala, Legea nr. 5/1950 de organizare administrativ 

teritorială, împarte teritoriul ţării în regiuni, raioane ,oraşe (republicane, regionale,  raionale ) şi comune . 

 

Constituţia din anul 195244  împarte teritoriul ţării în 18 regiuni nominalizate, iar prin Legea 

nr.5/1956 de modificare a Constituţiei au fost desfiinţate 2 regiuni, rămânând numai 16. 

Constituţia anului 196545 împarte teritoriul ţării în următoarele unităţi administrativ teritoriale: 

comuna, oraşul şi judeţul. Oraşele mai importante pot fi organizate  prin lege ca municipii . 

Constituţia adoptata în anul 199146 cu modificările ulterioare, prevede în mod expres că teritoriul 

României este organizat sub aspect administrativ teritorial în: comune, oraşe  şi judeţe . Unele oraşe sunt 

declarate municipii numai în condiţiile legii . 

 

Prin urmare, se menţine organizarea teritorial-administrativă a ţării noastre stabilită prin Constituţia 

anului 1965. Se poate spune fără a greşi că actuala organizare administrativ - teritorială din ţara 

noastră este aproape identică cu cea stabilită prin legislaţia administrativă a Domnitorului A. I. 

Cuza, din anul 1864 . 

Urmărind evoluţia organizării comunităţilor administrativ - teritoriale din ţara noastră de la 

începuturi şi până în zilele noastre se poate constata existenţa permanentă a Comunei ca unitate 

administrativ - teritorială de baza a colectivităţilor locale, cu personalitate juridică şi în care 

funcţionează autorităţi locale de administraţie publică. 

În toată  istoria dezvoltării economico-sociale din ţara noastră, COMUNA a reprezentat elementul 

constitutiv de bază al organizării sociale şi administrative. În esenţa ei, COMUNA a reprezentat o 

comunitate teritorială de indivizi sau familii, unite prin legături de vecinătate sau de sânge, în scopul 

administrării nevoilor proprii care se nasc în viaţa colectivităţii respective . În prezent delimitarea teritorială 

a fiecărei comune este stabilită prin lege iar modificarea limitelor teritoriale ale acesteia se poate face 

numai prin lege şi după consultarea prealabilă (prin referendum) a locuitorilor acesteia . 

Trebuie să arătăm că, în prezent, în ţara noastră nu avem aprobată o lege (organică) specială 

prin care să fie stabilite modul de organizare, mărimea şi componenţa fiecărei comune, care sunt 

drepturile şi obligaţiile ce revin acestor colectivităţi teritoriale şi alte aspecte, aşa cum a existat legea 

comunală din anul 1864 dată de Domnitorul A. I. Cuza  sau cum exista Codul Comunelor în Franţa 

sau Regulamentul Comunal la unele Landuri în Germania . 

Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (modificată şi completată prin Legea nr. 

286/6.07.2006) „COMUNA este definită ca fiind o unitate administrativ - teritorială în care se exercită  

autonomia locală şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale”. Comuna poate fi formată din 

unul sau mai multe sate. Comuna, ca instituţie publică, este persoană juridică de drept public. Ea are 

patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. Comuna dispune de resurse financiare proprii cât şi de 

bunuri proprietate publică sau privată care sunt gestionate de autorităţi alese ale administraţiei publice 

locale în conformitate cu principiul autonomiei locale. 

                                                 
44 CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE, EMITENT: MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL  nr. 1 din 27 septembrie 1952  
45 CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA*) din 29 iunie 1965 (*republicată*), EMITENT:  MAREA 

ADUNARE NAŢIONALĂ , PUBLICATĂ ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 167 din 27 decembrie 1974  
46 CONSTITUŢIA din 21 noiembrie 1991, EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTĂ, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL 

OFICIAL nr. 233 din 21 noiembrie 1991 
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1.3.1.2. Evoluţia organizării administraţiei publice locale pe teritoriul ţării noastre  

În urma cercetărilor bibliografice efectuate47 se poate afirma că pe teritoriul ţării noastre apariţia 

vieţii administrative locale  a precedat pe cea statală sau generală, întrucât  COMUNA,  ca organizare 

social-politică cu nevoile ei proprii, a apărut înaintea organizării statale. La începuturile ei, comuna s-a 

constituit ca o grupare (asociere) de familii sau indivizi având ca scop principal administrarea 

(gospodărirea) intereselor acestora cât şi satisfacerea nevoilor proprii care se nasc din viata comunităţii. Nu 

greşim dacă afirmăm că la începuturile organizării ei, independenţa şi autonomia Comunei erau reale. 

Primele elemente ale activităţii de administrare a intereselor şi implicit de satisfacere a nevoilor 

proprii comunităţilor locale au apărut la nivelul comunelor sau oraşelor (târgurilor) libere dar şi a celor 

aflate în proprietate domnească sau chiar particulară . 

Comunele, târgurile cât şi comunităţile mai mici din cele doua Principate – Muntenia şi Moldova, 

până la unirea lor sub domnitorul A. I. Cuza deşi nu  aveau personalitate juridică ( recunoscută prin lege), 

se organizau şi administrau după obiceiul pământului sau altfel spus, al dreptului nescris transmis din 

generaţie în generaţie, aşa cum prezintă autorii J. H. Vermeulen48 şi A. Teodorescu49, având ca şi organe de 

administrare pe Primar şi Consiliul Comunal. 

Primarul şi Consiliul comunal alese la nivelul comunei sau târgului administrau  interesele fiecărei 

comunităţi locale, aşa cum se pricepeau în funcţie de nevoile locuitorilor acestuia. Se poate afirma că în 

cele doua Principate româneşti exista la început un regim descentralizat de administrare bazat pe o 

largă autonomie locală . 

Odată cu  apariţia Statului, nevoia menţinerii unităţii acestuia, cât şi aceea a unei gestionări a 

intereselor generale a făcut ca puterea centrală a statului să-şi rezerve toate atribuţiile legate de 

administrarea generală, intervenind chiar şi în problemele comunităţilor locale. 

La baza organizării şi funcţionării administraţiei publice se porneşte de la principiile de bază 

prevăzute în Constituţia ţării şi apoi prin Legi organice speciale, se reglementează domeniul şi se emit 

Normele Metodologice de aplicare a acestora. 

Un moment semnificativ în istoria organizării administraţiei locale dar şi centrale din ţara noastră l-

a constituit anul 1864, an când au fost adoptate Statutul lui A. I. Cuza, prima  Constituţie  a României, 

Legea comunală şi Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene, recunoscute de  cercetătorii în domeniu 

ca fiind legislaţia administrativă a lui A. I. Cuza, adoptată în urma realizării Unirii Principatelor Române 

Muntenia şi Moldova. Aceasta legislaţie în domeniul administraţiei publice a fost inspirată după modelul 

francez şi cel belgian considerate la acea vreme ca cele mai democratice legislaţii. 

Este pentru prima dată când organizarea administraţiei publice locale dar şi centrale a 

statului român din Principatele Unite Române (România Mica) a fost legiferată. 

Prin Statutul lui A. I. Cuza  este recunoscut  principiul descentralizării care stă la baza organizării 

administraţiei publice locale în Principatele Unite Române . 

Prin Legea comunală şi Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene adoptate în anul 1864, 

COMUNA (rurală sau urbană) cât şi judeţul erau recunoscute ca circumscripţii administrativ - teritoriale, 

cu personalitate juridică, care aveau atribuţii cu caracter patrimonial şi de putere publică . 

În baza Legii comunale din anul 1864 Comuna era administrată de un consiliu comunal ca 

autoritate comunală deliberativă şi de reprezentare cât şi de un primar ca autoritate executivă, care 

reprezentau organele alese de către adunarea alegătorilor ţinută la nivelul comunei, de regulă din patru în 

patru ani. Prin lege era stabilit numărul membrilor consiliului comunal în raport de numărul locuitorilor 

comunei cât şi atribuţiile principale ale consiliului. 

                                                 
47 Anibal Teodorescu  - Tratat de drept administrativ - vol. I, Bucureşti 1929 şi vol.II/1935 (pg.285)   
48 op.cit.p.22 
49 op.cit.vol.II p.306 
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Astfel, Consiliul comunal funcţiona pe baza Regulamentului propriu de organizare şi  serviciu-

intern. Consiliul comunal avea dreptul să dea reglementări (ordonate) care priveau administraţia internă a 

comunei, în limita atribuţiilor care le avea şi cu respectarea legilor . Domnitorul ţării (Principatul Unit 

Român) avea puterea sa anuleze, prin Ordonanţă, actele autorităţilor comunale în situaţia în care acestea nu 

respectau legile, depăşeau atribuţiile acestor autorităţi sau „vătămau” interesul general al comunităţii locale 

. 

Primarul, ca autoritate executivă, răspundea prin lege de administrarea activităţilor comunei . 

În comunele rurale, primarul deşi era ales de alegătorii comunei, el trebuia  aprobat de Prefectul 

judeţului, iar în comunele urbane primarul era numit de Domnitor dintre cei trei  consilieri aleşi, 

locuitori ai comunei. 

Conform Legii comunale din anul 1864 Primarul COMUNEI era organ ales ce reprezenta interesele 

privind administrarea Comunei, dar era în acelaşi timp şi delegat al puterii administrative centrale, în 

această calitate fiind sub autoritatea Guvernului reprezentat la nivelul judeţului de către  Prefect. 

Primarul avea stabilite prin lege toate îndatoririle atât în calitate de autoritate comunală, în limitele 

autonomiei comunale cât şi în calitate de reprezentant al puterii centrale50. 

Legea lui A.I. Cuza stabilea pentru Primarul Comunei următoarele principale îndatoriri: 

- publicarea şi executarea legilor şi a reglementărilor generale ; 

- conservarea şi administrarea proprietăţilor comunei şi a drepturilor ei ; 

- căutarea veniturilor, privegherea stabilimentelor comunale şi contabilitatea comunală; 

- redactarea bugetului şi darea socotelilor  de cheltuieli ; 

- învoirea târgurilor, întocmirea contractelor şi adjudecarea lucrărilor comunale, conform hotărârilor 

Consiliului comunal,  cu respectarea legilor în vigoare ; 

- înfăţişarea drepturilor comunale înaintea justiţiei, ca reclamant sau ca apărător, sau cu delegarea 

acestui drept către oamenii de specialitate (judecător), etc.  

 

Judeţele erau administrate de Consiliile Judeţene ca organe alese în condiţiile prevăzute de 

Legea pentru  înfiinţarea Consiliilor judeţene promulgata de Domnitorul A. I. Cuza în anul 1864 . 

La nivelul judeţului pe lângă Consiliul judeţean funcţiona cate un Prefect în calitate de comisar 

al Guvernului şi executor al deciziilor consiliului judeţean . Prefectul era ajutat în rezolvarea 

activităţilor administrative de mai mulţi subprefecţi numiţi la subprefecturile  constituite la nivelul 

ocoalelor (plăşilor) recunoscute ca subunităţi teritoriale în cadrul judeţului, dar care nu aveau personalitate 

juridică şi nu constituiau autoritate publică. 

Prin Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene din anul 1864, se stabilea amănunţit care erau 

atribuţiunile Consiliului Judeţean, modul de organizare şi funcţionare a acestuia pe baza Regulamentului 

intern propriu, precum şi relaţiile Prefectului cu Consiliul Judeţean, cu  Comitetul permanent sau secretarul 

acestuia  ş.a.. 

Am insistat ceva mai mult în prezentarea unor aspecte reglementate prin cele două legi 

administrative din anul 1864 date de către Domnitorul A. I. Cuza, tocmai pentru a înţelege mai bine rolul 

şi importanţa lor în administraţia locală din ţara noastră, prin recunoaşterea principiului 

descentralizării în organizarea statului român şi cel al autonomiei autorităţilor locale, destul de limitată 

pentru acea perioadă ca principii de bază ale organizării administraţiei locale din România. 

                                                 
50 Aceste aspecte privind administraţia publică din ţara noastră au fost prezentate pe larg în operele lor de cercetătorii Anibal 

Teodorescu în lucrarea Viitoarea organizare administrativă în Noua Constituţie a României  din 1922 şi de  Dionisie Ionescu ş.a. 

autori în lucrarea Dezvoltarea constituţională a  statului român din 1957 . 
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În literatura de specialitate este recunoscut faptul că legislaţia administrativă  prin cele două legi din 

anul 1864 promulgate de Domnitorul A. I. Cuza, cu toate modificările ulterioare, a constituit baza juridică 

pe care s-a constituit întreaga organizare viitoare a administraţiei locale a  Statului Român. 

Constituţia din anul 1866, legile speciale (organice) cât şi normele date în aplicarea lor, au 

reprezentat un pas înainte sub aspect legislativ în organizarea administraţiei locale din ţara noastră. 

Astfel, prin Constituţie se stabilesc ca principii de bază în organizarea administraţiei locale „ 

descentralizarea şi independenţa comunală „. 

Constituţia este cea care stabileşte că administrarea intereselor judeţene şi comunale se face prin 

Consiliile judeţene sau comunale ca autorităţi (instituţii) locale alese.  Aceste autorităţi judeţene şi 

comunale exercitau atribuţii de putere investită prin constituţie, în vederea soluţionării şi satisfacerii 

intereselor locale, cat şi în limitele stabilite prin lege (organică), ele fiind subordonate  statului. În anumite 

privinţe (ca atribuţii) autonomia locală a autorităţilor locale alese era destul de limitată, spre exemplu, nici 

un impozit local sau  unele obligaţii (sarcini) nu puteau fi puse pe seama locuitorilor fără consimţământul 

(prin vot) al consiliilor judeţene sau comunale, după caz, şi fără aprobarea puterii legiuitoare şi întărirea 

Domnitorului. 

În perioada interbelică, prin Constituţia  din anul 1923 sunt prezentate mai detaliat principiile care 

stau la baza organizării administraţiei publice locale din ţara noastră, principii stabilite de altfel şi de 

Constituţia din anul 1866. 

 

Constituţia anului 1923 stabileşte din nou numai Judeţul şi Comuna ca circumscripţii administrativ - 

teritoriale cu personalitate juridică, acestea având o sfera de atribuţii ce cuprindea interesele locale. 

Consiliile locale, legal alese, aveau drept de reglementare şi de organizare a activităţii din propriile 

teritorii. Instituţiile judeţene şi comunale erau organizate  prin legi organice şi aveau la bază principiul 

descentralizării administrative. Astfel, Constituţia recunoaşte dreptul judeţelor şi al comunelor să 

stabilească impozite dar în limita maximă prevăzută prin lege. 

 

Legea administraţiei locale din anul 1925 dată în baza Constituţiei din anul 1923  introduce unele 

masuri cu caracter centralizator întărind tutela administrativă a puterii centrale  (a statului) asupra 

administraţiei locale (consiliile locale judeţene). 

În anul 1929 se dă o nouă lege51 pentru organizarea administraţiei publice locale care întăreşte prin 

prevederile ei descentralizarea administrativă şi prin care un număr însemnat de servicii publice sunt date în 

competenţa şi administrarea autorităţilor locale. Prin aceasta raporturile dintre administraţia locală şi 

puterea centrală nu mai avea un caracter exclusiv de subordonare, aşa cum reiese din prevederile art. 25, 36 

, 104 , 174 , 224 , 323 ş.a. din lege .  

Aceasta lege, iniţial bună prin conţinut dar utopică în aplicarea ei, este modificată de unsprezece ori 

până în anul 1936, ceea ce conduce, în final, la complicarea administraţiei locale şi totodată la creşterea 

gradului de subordonare a autorităţilor locale faţă de puterea centrală a statului . 

Prin legea administraţiei promulgată prin Decret Regal în anul 1936, care a abrogat legea din anul 

1929, este consolidat şi mai mult centralismul în administraţie şi introduce regimul de guvernare prin 

funcţionarii publici ca reprezentanţi ai puterii centrale în cadrul administraţiei locale. Astfel, primul 

funcţionar local era Prefectul judeţului, care era în acelaşi timp reprezentantul guvernului şi şeful 

administraţiei locale la nivelul judeţului, aşa cum de fapt este legiferat şi astăzi . 

 

                                                 
51 Legea pentru organizarea administraţiei locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 170 din 3 aug. 1929 
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Constituţia anului 1938 prevedea ca întreaga organizare a administraţiei locale să fie reglementată 

distinct prin legea administrativă ( organică) . 

Astfel, legea administrativă  din august 1938, promulgată prin  Decret regal, a fost dată în baza 

Constituţiei din acelaşi an şi avea ca scop principal descentralizarea şi deconcentrarea administrativă 

precum şi depolitizarea administraţiei . În realitate aplicarea legii a condus  de fapt la îngrădirea 

descentralizării şi restrângerea autonomiei locale asemănător statului autoritar. 

Referitor la depolitizarea administraţiei, aşa cum arăta şi E. D. Tarangul52, legea prevedea că 

administraţia să fie condusă numai de funcţionari de carieră, pregătiţi special pentru misiunea 

administrativă, care să-l ferească de schimbările politice de partid. Legea stabileşte chiar funcţia de 

„prefect de carieră” de grad şi salariu cu directorii din minister . 

 

În perioada postbelica53 este  repusă în vigoare Constituţia anului 1923 fiind considerată a fi 

cea mai democratica, revenindu-se astfel la organizarea administrativ teritorială a tarii din acea 

perioada. 

 

Constituţia din 1948 a Republicii Populare Române modifică fundamental organizarea 

administraţiei locale din România, astfel se introduce pentru prima dată instituţia  „organelor locale 

ale puterii de stat” formate din:  

1)- consiliile populare locale, ca  organe reprezentative alese pe durata de 4 ani, prin vot universal, 

direct, egal şi secret; 

2)- comitetele executive, ca organe de execuţie şi de dispoziţie. 

 

Acest concept de organizare a administraţiei locale din ţara noastră este menţinut şi prin 

Constituţiile adoptate în anii 1952 şi 1956 cât şi prin legile (organice) adoptate în baza lor. 

Trebuie reţinut acest moment întrucât Constituţia anului 1948 introduce „centralismul 

democratic54” ca principiu de organizare şi funcţionare al organelor locale ale administraţiei de stat . 

Prin aplicarea acestui principiu organele locale de execuţie (comitetele executive) aveau o dublă 

subordonare, atât consiliilor populare (pe orizontală) cât şi comitetelor executive şi organelor centrale ale 

administraţiei de stat (pe verticală)55. 

Prin Legea nr.17/1949 şi Decretul  nr. 259/1950 care au fost date în baza Constituţiei din 1948 sunt 

stabilite norme referitoare la împărţirea administrativ teritorială a ţării precum şi de organizare şi 

funcţionare a „Sfaturilor populare” ca  organe ale puterii de stat, constituite la nivelul tuturor unităţilor 

administrativ teritoriale (regiuni, oraşe, raioane şi comune). În baza Legii nr.6/1950 pentru alegerea 

deputaţilor în sfaturile populare au loc alegeri de deputaţi pentru toate sfaturile populare constituite la 

nivelul unităţilor administrativ teritoriale, regiuni, oraşe (republicane, regionale, raionale) şi comune. 

Sfaturile populare luau hotărâri şi dădeau dispoziţii numai în limitele drepturilor acordate prin lege 

şi îşi alegeau propriile „Comitete executive„ ca organe proprii de execuţie şi dispoziţie. 

 

Constituţia adoptată în anul 1952 stabileşte noi norme cu privire la organizarea şi 

funcţionarea „Sfaturilor populare” ca organe locale ale puterii de stat , alese în condiţiile legii la 

                                                 
52 în lucrarea Tratat de drept administrativ român Cernăuţi 1944 
53 Decretul nr.1626/1944 
54 I. Vântu, M. Lepădătescu , I. Merlescu şi M. Anghene - Sfaturile populare-organe locale  ale puterii de stat în R.P.R.  – 

Bucureşti, 1964  
55 art.82-84 din Constituţia anului 1948 
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nivelul regiunii, raionului, oraşului, şi comunei din ţara noastră. Sfaturile populare erau formate din 

deputaţi aleşi pe timp de doi ani de cetăţenii circumscripţiei respective în baza unor norme de reprezentare. 

În baza Constituţiei din 1952 este dată Legea nr.6/1957 privind organizarea şi funcţionarea 

sfaturilor populare în care sunt stabilite norme care să mărească împuternicirile sfaturilor populare în 

conducerea activităţii locale de stat din ţara noastră. 

 

Constituţia din anul 1965 a Republicii Socialiste România stabileşte din nou ca unităţi 

administrativ teritoriale judeţele, oraşele, municipiile şi comunele. 

Se revine astfel la organizarea pe judeţe ca unităţi administrativ teritoriale şi se renunţă la 

organizarea pe regiuni şi raioane stabilite prin Constituţia anului 1952. 

Prin Constituţia anului 1965 sunt prevăzute „consiliile populare” ca organe locale reprezentative 

care exercită puterea de stat la nivelul judeţului, municipiului, oraşului şi comunei. În cadrul consiliilor 

populare sunt alese „comitetele executive„ şi „ birourile executive „ca organe locale de execuţie şi 

dispoziţie ale administraţiei de stat . 

Prin Constituţia din 1965 cât şi prin Legea de organizare şi funcţionare a consiliilor populare nr. 

57/1968 se asigura întărirea centralismului socialist prin subordonarea directă a organelor locale ale 

administraţiei de stat, atât Consiliului de miniştri dar şi aparatului central al partidului comunist. Legea 

prevede şi o largă autonomie56 greu de realizat în practică. 

Se poate spune, fără să greşim, ca regimul administraţiei locale, organizat în perioada postbelică 

din ţara noastră, potrivit Constituţiei (din anii 1948,1952 şi 1965) cât şi a legilor de aplicare date, a fost de 

fapt unul dintre cele mai centralizate sisteme cunoscute în istoria ţării -„centralism excesiv”57. 

 

În concluzie putem afirma că, din examinarea întregii evoluţii a organizării administrativ – 

teritoriale din ţara noastră, în perioada prezentată mai sus, putem identifica doua tendinţe: una orientarea 

preponderentă către regimul descentralizat de administrare la nivel local şi alta de orientare înspre 

instituirea unui regim centralizat într-o anumită perioadă a istoriei . 

În acest sens, printre lucrările lor privind administraţia publică româneasca, unii autori58 spun că 

„întreaga perioadă de la Regulamentele Organice şi până la Constituţia din 1938 este caracterizata 

printr-un regim de descentralizare administrativă”. 

1.3.2 Aspecte teritoriale şi funcţionale ale statului şi ale structurilor administrative după 
anul 1989 

1.3.2.1. Sistemul autorităţilor administraţiei publice (centrale şi locale) din România  

În condiţiile statului de drept care se consolidează treptat şi în ţara noastră, acţionează criteriul 

separării puterilor în stat, respectiv cea legislativă, cea executivă şi cea judecătorească şi  cărora le 

corespund trei categorii de autorităţi publice care formează în ansamblul lor sistemul autorităţilor publice. 

Astfel, în ţara noastră, puterea executivă a statului se exercită prin sistemul autorităţilor 

administrative publice. Prin aceste autorităţi se realizează activitatea administrativă a statului cât şi cea a 

colectivităţilor locale. 

Întreaga structura organizatorică şi funcţională a sistemului autorităţilor administraţiei publice din 

ţara noastră este subordonată Guvernului, ca organ central al puterii executive, care exercită şi 

                                                 
56 A se vedea lucrarea - Organele administraţiei de stat în R.S.R. - Editată în 1971, Bucureşti, p.224, 230 şi următoarele 
57 Antonie Iorgovan - Drept administrativ - vol. IV, p.213, Editura Actami, Bucureşti, 1994 
58 J. H. Vermeulen, op.cit., p. 24 ,29 
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coordonează, conform legilor în vigoare, activitatea de administraţie publică pe întreg teritoriul ţării noastre 

. 

Activitatea de administraţie publică reprezintă cea mai importantă sarcina a puterii executive 

exercitate de Guvern, conform Constituţiei şi legilor în vigoare  după anul 1990. 

Multitudinea autorităţilor administrative publice ale statului şi ale colectivităţilor locale, care 

formează în totalitatea lor administraţia publică din ţara noastră, poate fi grupată în funcţie de doua criterii  

principale, şi anume : 

 - criteriul competenţei teritoriale 

 - criteriul competenţei funcţionale. 

a) criteriul competenţei teritoriale – îi corespunde o structură ierarhică a autorităţilor 

administrative. 

Potrivit acestui criteriu autorităţile administrative publice ale statului se împart în : 

1)- autorităţi centrale, a căror competenţă se exercită asupra întregului teritoriu al ţării, formate 

din Guvern, ministere şi celelalte organe centrale ale administraţiei publice de stat. 

2)- autorităţi teritoriale, a căror competenţă se exercită asupra unei părţi din teritoriul naţional. 

Din această grupă fac parte serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale 

ale administraţiei publice de stat . 

3)- autorităţi locale ale administraţiei publice, a căror competenţă se exercită numai asupra unei 

unităţi administrativ teritoriale (judeţ, municipiu, oraş, comună). Aceste autorităţi publice sunt reprezentate 

de consiliile locale şi de către primari. 

4)- autorităţi cu competenţă generală, care exercită administraţia publică, în orice domeniu de 

activitate. În această categorie se cuprinde Guvernul. 

Gruparea autorităţilor administraţiei publice în raport de criteriul teritorialităţii este motivată de 

colectivitatea de cetăţeni pentru care acţionează şi ale căror interese le gestionează autoritatea publică 

respectivă. Astfel, autorităţile administraţiei publice centrale acţionează în interesul întregii colectivităţi 

umane existente în sistemul social global al ţării, deci la nivelul statului. Autorităţile administraţiei publice 

locale acţionează numai în vederea soluţionării intereselor colectivităţilor locale într-o anumită parte a 

teritoriului ţării, interese armonizate cu interesele generale. 

 

b) criteriul competenţei funcţionale - îi corespunde un specific de activitate.  

 Potrivit acestui criteriu, se realizează o grupare în care se cuprind autorităţile administraţiei 

publice de specialitate prin care se realizează administraţia publică, într-o anumită ramură sau domeniu de 

activitate. În această grupare se cuprind: ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice subordonate Guvernului sau autonome, inclusiv serviciile publice deconcentrate ale acestora din 

teritoriu. 

De modul de organizare al autorităţilor administraţiei publice, ţinând seama de criteriul competenţei 

funcţionale a acestora, depinde în mare parte eficienţa activităţii administrative a statului cât şi a 

colectivităţilor locale. 

Autorităţile administraţiei publice se subordonează de regulă unele faţă de altele pe linie ierarhică 

(pe verticală) până la Guvern. 

Stabilirea numărului optim al autorităţilor  (ministere ,organe centrale sau teritoriale de  specialitate) 

administraţiei publice are o importanţă deosebita în realizarea sarcinilor care le revin în activitatea de 

administrare a activităţilor şi intereselor colectivităţilor umane la nivel central sau local. 
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1.3.2.2. Reforma administraţiei publice  locale  

România ca stat, trebuie să se integreze în circuitul ţărilor moderne europene, ca o societate 

democratică, bazată pe statul de drept, pluralism şi economie de piaţă, pe descentralizare şi autonomie 

locală , orientată spre cetăţean . 

Modernizarea şi adaptarea ţării noastre în cadrul strategiei de preaderare şi începând cu 1 ianuarie 

2007 de aderare la Uniunea Europeană a făcut necesară reforma administraţiei  publice, centrale şi locale, 

existente. 

Începutul reformei în administraţia publică din ţara noastră s-a făcut prin crearea noului cadru 

legislativ, respectiv adoptarea Constituţiei din anul 1991 şi a legislaţiei (legi organice) specifice acestui 

domeniu care au reglementat de fapt transferul unei părţi importante a puterii de la nivel central (Guvern, 

ministere) către colectivităţile locale, în vederea gestionării mai bune a activităţilor publice în interesul 

acestor colectivităţi prin creşterea răspunderii autorităţilor locale constituite . 

Constituţia anului 1991 cât şi legislaţia privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice 

locale adoptate în ţara noastră după anul 1990 a ţinut seama de principiile stabilite prin Carta (Convenţia) 

Europeană a Autonomiei Locale59, considerată primul instrument  juridic care defineşte şi protejează 

autonomia locală. România a semnat Carta Europeana a Administraţiei Locale,  document care defineşte 

conceptul de autonomie locală ca fiind „dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţilor locale (comune, 

oraşe, municipii şi judeţe) de a rezolva şi de a gestiona, în cadrul legii, sub propria lor responsabilitate şi în 

interesul populaţiei lor, o parte importantă a activităţilor publice. 

Prin Constituţia din anul 1991, care a fost modificată şi republicată în anul 2003, se instituie la 

nivelul administraţiei publice locale, regimul descentralizării administrativ teritoriale revenindu-se astfel la 

o instituţie tradiţională românească cu valoare de principiu constituţional. 

Caracteristica esenţială a descentralizării administrativ teritoriale este autonomia locală care 

presupune transferul unor atribuţii de natură administrativă de la nivel central la nivel local în 

condiţiile păstrării statului unitar şi indivizibil în România . 

 

Constituţia anului 1991 dă dreptul ca organizarea teritoriului, a administraţiei  publice locale cât şi 

regimul general  privind autonomia locală sa se facă prin lege (organică)60. 

Constituţia şi legile administraţiei publice locale aprobate, pun în evidenţă o caracteristică 

importantă a descentralizării administrativ teritoriale din ţara noastră şi anume existenţa autorităţilor 

locale, alese, ce funcţionează ca autorităţi autonome, care au dreptul  dar şi capacitatea de a  rezolva 

şi a gestiona, în limitele legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a 

activităţilor publice; descentralizarea administrativ teritorială este recunoscută ca principiu de bază 

al administraţiei publice locale din ţara  noastră61 . 

 

Descentralizarea administrativ teritorială semnifică astfel acea organizare administrativă (regim 

administrativ) care dă dreptul colectivităţilor locale (comune, oraşe, municipii, judeţe) să se administreze 

ele însele, sub controlul statului, care le atribuie personalitate juridică, le permite constituirea unor autorităţi 

publice proprii şi le dotează cu resursele necesare. 

Prin urmare  descentralizarea administrativ teritorială reprezintă acel sistem de organizare şi 

conducere prin care administrarea intereselor locale (judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale) se 

                                                 
59 adoptată de Consiliul Europei  în anul 1985 
60 În acest sens au fost adoptate Legea administraţiei publice locale nr.69/1991, republicată în anul 1996 cu modificările 

ulterioare, Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi Legea nr.286 din 6.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. 
61 Prin Legea nr. 286/2006  
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realizează de autorităţile liber alese de către şi dintre cetăţenii colectivităţilor locale respective. Autorităţile 

au la dispoziţie, conform constituţiei şi legislaţiei în domeniu adoptate, mijloacele financiare proprii cât şi 

puterea autonomă de decizie. 

Acest sistem de administrare a intereselor locale proprii corespunde ideii de libertate. 

Descentralizarea ca sistem de administrare reprezintă deci democraţia în administraţie, fiind 

caracteristica societăţilor democratice, în care, între autorităţile centrale şi cele locale se constituie 

relaţii de parteneriat. 

Descentralizarea este un regim administrativ opus centralizării, în care rezolvarea problemelor 

(intereselor) se face de către autorităţile locale alese de electoratul colectivităţilor umane respective şi nu de 

către funcţionării numiţi de la centru. 

În acest regim juridic descentralizat al administraţiei, autorităţile locale alese nu sunt subordonate 

ierarhic celor centrale ci au o anumita autonomie, iar actele lor pot fi anulate numai de către autorităţile 

judecătoreşti şi nu de către autorităţile centrale. În acest regim de organizare administrativă, statul poate 

conferi prin lege, autorităţilor publice locale şi dreptul de a exercita competenţa în unele probleme de 

ordine publică sau de stabilirea impozitelor, ori a celor de învăţământ, sănătate ş.a. 

Regimul administrativ descentralizat se fundamentează pe un patrimoniu propriu al 

unităţilor administrativ teritoriale (judeţ, municipiu, oraş, comună) şi al colectivităţilor locale, distinct de 

cel al statului, care asigură mijlocele materiale şi financiare necesare satisfacerii intereselor şi nevoilor 

locale. 

Descentralizarea, ca regim administrativ, se prezintă sub două forme şi anume : 

- descentralizarea teritorială care are ca obiect colectivităţile locale (teritoriale) ; 

- descentralizarea tehnică (funcţională) care are ca obiect serviciile publice administrative ale 

statului, la nivel teritorial. 

a) descentralizarea teritorială: 

O colectivitate locală poate fi considerată descentralizată administrativ - teritorial, în măsura în care 

îndeplineşte următoarele condiţii: 

 1. are personalitate juridică – cu patrimoniu propriu; 

 2. se recunoaşte existenţa problemelor locale în mod distinct de cele naţionale; 

 3. dispune de autorităţi locale proprii, alese; 

 4. este supravegheată de autorităţile statale numai printr-o formă de control specific stabilit 

prin lege. 

Rezolvarea problemelor (activităţilor) specifice colectivităţilor locale în regim administrativ 

descentralizat presupune implicit şi existenţa unor mijloace (materiale, financiare şi umane) de realizare a 

acestora, cum ar fi : patrimoniu propriu, autonomie financiară (surse financiare şi buget propriu) precum şi 

un corp de funcţionari proprii care să gestioneze activităţile publice cât şi patrimoniul propriu aflat în 

administrare. 

Este de remarcat faptul că, descentralizarea administrativ teritorială din ţara noastră nu presupune 

o autonomie (independenţă) totală a colectivităţilor locale faţă de stat. Prin lege, autorităţile centrale îşi 

exercită dreptul de a supraveghea colectivităţile locale prin forma de control denumita tutelă 

administrativă . 

b) descentralizarea tehnică sau funcţională: 

Descentralizarea tehnică sau funcţională presupune acordarea unei anumite autonomii  unui serviciu 

public determinat, căruia i se conferă personalitate juridică. Descentralizarea tehnică se realizează prin 
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constituirea la nivel teritorial a unor „instituţii de utilitate publică„ cu personalitate juridică, care au la 

bază proprietatea privată a statului ori a unor persoane fizice sau juridice. 

Facem precizarea că serviciile publice ale administraţiei publice centrale din ţara noastră, nu pot fi 

descentralizate, ci doar servicii deconcentrate ale acestora la nivel teritorial. Deconcentrarea serviciilor 

publice ale administraţiei publice centrale a statului este de fapt o formă a centralizării şi se află în opoziţie 

cu descentralizarea tehnică (funcţională). Prin urmare serviciile publice ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la nivel teritorial nu pot fi considerate ca 

servicii descentralizate ci doar ca servicii deconcentrate. 

1.3.2.3. Principiile de bază ale administraţiei publice locale  

Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării administraţiei publice locale din unităţile 

administrativ teritoriale sunt recunoscute atât prin Constituţie ca principii generale valabile în statul de 

drept cât şi prin legile administraţiei publice locale. Aceste principii sunt următoarele: 

 - autonomia locală 

 - descentralizarea serviciilor publice  

 - eligibilitatea 

 - legalitatea 

 - consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit 

Aceste principii recunoscute unele prin Constituţie şi prin legile administraţiei publice locale 

adoptate în ţara noastră, sunt în concordanţă cu principiile formulate prin Carta Europeana a Autonomiei 

Locale, elaborată de Consiliul Europei, adoptată în anul 1985 şi care a fost semnată şi de România. 

 

a) Principiul autonomiei locale prevăzut prin Constituţia anului 1991 (republicată în 2003) este 

fundamental, el guvernează administraţia publică locală şi activitatea autorităţilor acesteia. Conţinutul şi 

caracteristicile acestui principiu au fost reglementate iniţial prin Legea administraţiei publice locale nr. 

69/1991, republicată în anul 1996, reluate şi îmbunătăţite prin Legea administraţiei publice nr.215/2001 

republicată care defineşte autonomia locală ca „dreptul şi capacitatea efectiva pe care o au autorităţile 

administraţiei publice locale de a soluţiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 

reprezintă, activităţile publice, în condiţiile legii”. 

Acest principiu atrage după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept iar 

descentralizarea un sistem de organizare care implică autonomia . 

Prin lege sunt stabilite ca autorităţi ale administraţiei publice locale: consiliile locale şi primarii de 

la comune, oraşe şi municipii, cât şi consiliile judeţene la nivelul judeţului, aceste organe (autorităţi) 

fiind alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

 

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să 

aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor 

autorităţi publice. Totodată autonomia locală dă dreptul autorităţilor publice locale, alese să consulte, prin 

referendum, cetăţenii colectivităţilor locale care i-au ales, în soluţionarea unor probleme de interes public, 

în condiţiile legii. Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în 

limitele prevăzute de lege. 

În esenţă, autonomia locală reprezintă un transfer al competenţelor de la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice centrale către autorităţile publice locale autonome, alese de colectivităţile locale din 

unităţile administrativ teritoriale (judeţ, municipiu, oraş, comună) . 
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Principiul autonomiei locale prezintă în practică două forme şi anume: autonomia funcţională 

şi autonomia teritorială sau autonomia locală. 

1 - Autonomia funcţională consta în recunoaşterea pentru unele autorităţi publice a posibilităţii de 

a beneficia la nivel teritorial de autonomie în domeniul lor de activitate (cum ar fi serviciile publice de 

administrare). 

2 - Autonomia teritorială este cea prin care se recunoaşte dreptul unităţilor administrative de a se 

autoadministra dar numai în condiţiile legii. 

Autonomia locală presupune existenţa unor mijloace materiale şi financiare care sunt puse la 

dispoziţia colectivităţilor locale şi a căror gestiune se realizează sub responsabilitatea acestor colectivităţi şi 

a autorităţilor autonome, alese, care le conduc. Prin urmare, autonomia locală poate fi considerată în 

ansamblu o formă eficientă de autogestiune administrativă. Autonomia locală, devine un obiectiv politic de 

guvernare în mod descentralizat şi o modalitate de realizare a drepturilor omului. Este important de 

menţionat faptul că aplicarea principiului autonomiei locale în ţara noastră nu poate conduce la o 

independenţă totală a colectivităţilor locale sau a autorităţilor alese ale acestora care trebuie să-şi 

desfăşoare activitatea numai în limitele legii dar şi sub supravegherea (tutela) autorităţilor centrale ale 

Guvernului.  

Prin urmare, statul român  prin Constituţie şi legi organice, asigură colectivităţilor locale autonomia 

necesară gestionării activităţilor lor specifice, însă numai cu respectarea ordinii juridice a statului naţional 

unitar şi indivizibil. 

Statul român recunoaşte prin lege existenţa colectivităţilor locale (judeţe, municipii, oraşe, comune) 

precum şi faptul că acestea în interiorul lor se pot administra prin autorităţile (aleşii) lor şi ca resursele 

(umane, materiale şi financiare) proprii sau alocate însă sub controlul de legalitate nemijlocit al autorităţii 

statului. 

Autonomia locală se întemeiază pe propriul său patrimoniu (al comunei, oraşului, municipiului şi 

judeţului) care este administrat şi gestionat de către  autorităţile publice alese, autonome, ale administraţiei 

publice locale. 

Patrimoniul de care dispune fiecare colectivitate locală (judeţ, municipiu, oraş, comună) 

constituie baza economică necesară soluţionării  în mod autonom a activităţilor publice locale proprii. În 

scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice alese din judeţe, municipii, 

oraşe sau comune, trebuie  să-şi elaboreze şi aprobe bugete proprii, având totodată dreptul să 

instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, în condiţiile legii. 

 

b) Principiul descentralizării serviciilor publice recunoscut prin Constituţie şi prevăzut prin 

Legile administraţiei publice locale aprobate până în prezent, stă la baza organizării şi funcţionării 

administraţiei publice locale din ţara noastră. 

Deconcentrarea serviciilor publice reprezintă latura funcţională (tehnică) a descentralizării 

administrative din ţara noastră, alături de cea „teritorială” aşa cum am prezentat mai sus în subcapitolul 

Reforma administraţiei publice locale. 

Acest principiu presupune că, autorităţile locale trebuie să asigure serviciul public de apărare a 

ordinii publice, fie prin gardienii publici şi poliţia comunitară din subordinea lor, fie prin cooperare cu 

serviciile publice statale ale poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi ale formaţiunilor de apărare civilă. 

Totodată, prin legea administraţiei publice locale se asigură îmbunătăţirea colaborării autorităţilor 

centrale ale statului cu cele ale administraţiei publice locale şi realizarea unui regim juridic de co-

administrare la nivel local în scopul unei mai bune funcţionari a serviciilor publice deconcentrate, a 

pregătirii acestora, fie pentru a le descentraliza, fie pentru  preluarea lor de către autorităţile locale. 
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c) Principiul eligibilităţii  autorităţilor administraţiei publice locale 

Acest principiu, ca şi cele mai sus prezentate, stă la baza organizării şi funcţionării administraţiei 

publice locale din ţara noastră, fiind nominalizat prin legile administraţiei publice locale. Principiul îşi  

găseşte în mod explicit recunoaşterea prin Legea privind alegerile locale62, care prevede că autorităţile 

administraţiei publice locale (consiliile locale, primarii şi consiliile judeţene) se aleg numai cu respectarea 

condiţiilor de eligibilitate prevăzute de lege. Este de subliniat faptul că potrivit legii, autorităţile 

administraţiei publice locale se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, iar ca o 

consecinţă a principiului eligibilităţii este permanenţa mandatului autorităţilor locale alese pentru întreaga 

perioadă. Încetarea mandatului se face numai în anumite cazuri limitativ, prevăzute de lege. Autorităţile 

locale, odată alese, numai în condiţiile de eligibilitate stabilite de constituţie şi de legea organică, ele devin 

autorităţi reprezentative recunoscute implicit şi de către stat, ceea ce face ca acţiunile şi actele lor să poată 

produce efecte juridice încadrate în ordinea juridică a statului român, cu condiţia respectării cadrului legal 

valabil pe întreg teritoriul ţării. Autorităţile locale vor exercita prin acţiunile şi actele lor, numai voinţa 

cetăţenilor din unităţile administrativ teritoriale în care au fost alese. 

 

d) Principiul legalităţii decurge explicit  din Constituţie63 care stabileşte că „respectarea 

Constituţiei a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie„. Acest principiu este prevăzut şi recunoscut 

alături de  celelalte principii prin Legea administraţiei publice locale.   

Administraţia  publică  locală, chiar dacă prin lege este autonomă, ea trebuie să respecte regulile de 

drept, să se supună tuturor normelor juridice naţionale şi internaţionale, şi a  tratatelor la care ţara noastră 

este parte . 

Principiul legalităţii constituie unul din elementele esenţiale ale statului de drept, potrivit 

căruia toate subiectele de drept, persoane fizice sau juridice, inclusiv autorităţile publice locale sau 

de stat, trebuie să se supună legalităţii, să se conformeze acesteia. 

Autorităţile administraţiei publice locale pot acţiona pentru adoptarea sau emiterea unor acte 

juridice numai dacă au fost abilitate (au competenţe) printr-o normă de drept. 

Actele juridice adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale nu pot fi  contrare 

regulilor de drept care sunt  aplicabile la nivelul lor. 

Autorităţile administraţiei publice locale - primarii64 - trebuie să aducă la cunoştinţa locuitorilor 

municipiului, oraşului, comunei în care au fost aleşi, atât regulile de drept (reglementările adoptate de 

autoritatea legislativă) cât şi actele proprii adoptate, dispunând toate masurile necesare în vederea aplicării 

acestora. 

 

e) Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit  

Acest principiu este recunoscut prin Legea administraţiei publice, fiind integrat şi subordonat 

principiului constituţional al autonomiei locale. 

În aplicarea acestui principiu Legea administraţiei publice locale dă dreptul autorităţilor publice 

locale (consilii comunale şi primarilor), alese să recurgă la consultarea prin referendum local sau prin orice 

altă formă de participare directă a cetăţenilor, la soluţionarea activităţilor de interes deosebit pentru 

colectivitatea locală (comună, oraş, municipiu, judeţ) dar numai în condiţiile legii. Până în prezent,  în 

                                                 
62 LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*actualizata*), pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (actualizata până la 

data de 1 martie 2005), EMITENT: PARLAMENTUL, Textul iniţial a fost PUBLICAT în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 

29 martie 2004 
63 art. 151 din Constituţie 
64 Legea nr. 215/1991, republicată 



 49 

legislaţia ţării noastre nu există dispoziţii privind modalitatea concretă de consultare a cetăţenilor ori de 

organizare şi desfăşurare a referendumului la nivel local, cu excepţia înfiinţării de noi unităţi administrativ 

teritoriale.  Nu există nici cadrul legal care să oblige autorităţile locale sau să stabilească condiţiile de 

participare directă a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor pe probleme de interes major pentru 

colectivităţile locale din ţara noastră. 

Aplicarea acestui principiu determină prin urmare un nou sistem de raporturi în planul 

administraţiei publice locale, cetăţean - colectivitate locală, autorităţi publice din ţara noastră. 

Caracterul facultativ al organizării şi desfăşurării referendumului cât şi al rezultatelor 

acestuia prin lipsa unor reglementări speciale în acest domeniu, face ca principiul consultării 

cetăţenilor în probleme de interes deosebit, să fie inoperabil în majoritatea situaţiilor,  lipsind astfel de 

substanţa principiul autonomiei locale fundamentul administraţiei publice locale din ţara noastră . 

1.3.2.4.  Structura autorităţilor publice din cadrul administraţiei publice locale  

În prezent, la nivel teritorial, administraţia publică din ţara noastră, se compune din: 

- administraţia publică de stat, reprezentată de ansamblul serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor, altor organe centrale, din cadrul administraţiei centrale; 

- administraţia publică locală, reprezentată de autorităţile administrative locale, autonome, care sunt 

alese în condiţiile legii. 

 

Administraţia publică locală este organizată ca o structură funcţională, compusă din autorităţi 

publice alese, ordonate în scopul realizării funcţiilor (atribuţiilor) care le revin stabilite  prin Constituţia 

ţării şi legile (organice) în vigoare . 

Autoritatea publică (ca funcţie), reprezintă  în esenţă, puterea de a comanda, dispune şi impune dar 

şi cadrul instituţional prin care aceasta se materializează.  

Ca parte a autorităţii publice, autoritatea publică administrativă, îşi îndeplineşte acest rol (de putere) 

cu ajutorul unor organe (ca instituţii) alcătuite din persoane fizice (individuale) sau din grupuri de persoane 

fizice, fiecare având stabilite prin lege o sferă de atribuţii proprii în virtutea cărora decid, execută sau 

supraveghează executarea legii. Acelaşi comportament se realizează şi în cazul deciziilor proprii emise în 

numele autorităţii administrative pe care o reprezintă.  

Ca organe ale administraţiei publice, avem spre exemplu miniştri în administraţia centrală şi 

prefecţi în judeţe, respectiv consiliile locale şi primarii în administraţia locală.  

În cazul organelor administrative formate dintr-o grupare de persoane fizice, numite şi organe 

colegiale, aşa cum sunt consiliile locale (comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene) autoritatea publică o 

reprezintă  totalitatea persoanelor care o  compun şi nu  fiecare persoana în parte.  

În administraţia publică locală, autorităţile de grup cum sunt consiliile locale (municipale, 

orăşeneşti, comunale) sunt organe deliberative prin menirea lor, adică adoptă hotărâri în domeniul 

administrativ, fiecare având competenţe stabilite prin lege, la nivelul la care au fost alese. Prin analogie, 

putem spune ca aceste autorităţi de grup reprezintă organul legislativ la nivel local. Actele (hotărârile 

) emise de către consiliile locale sunt acte de voinţă, de autoritate administrativă, pe baza cărora au 

dreptul de a face sau a decide în soluţionarea unor probleme care interesează comunitatea umana în cauză, 

care i-a ales. 

Pe de alta parte, autorităţile individuale din administraţia locală, cum ar fi prefectul la nivelul 

judeţului sau primarul de municipiu, oraş sau comună, au menirea  de a executa (fiind organ executiv) la 

nivel local, ceea ce autorităţile colegiale (de grup) decid prin hotărârile adoptate. 
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Autorităţile publice la nivelul administraţiei locale pot fi grupate în funcţie de două criterii şi 

anume : 

 - criteriul teritorial  

 - criteriul funcţional. 

a) Criteriul teritorial - potrivit criteriului teritorial, autorităţile administraţiei publice locale se 

împart după raza teritorială în care vor acţiona în vederea soluţionării intereselor colectivităţilor locale, 

adică la nivel judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal. 

Ţinând seama de acest criteriu, la nivelul administraţiei publice locale din ţara noastră, structura 

autorităţilor locale alese este compusă din: consiliile locale (municipale, orăşeneşti, comunale), consiliile 

judeţene precum şi prefectul judeţului şi primarii (municipiilor, oraşelor, comunelor) a căror competenţe 

stabilite prin lege se exercită la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale pe care o reprezintă. 

 

b) Criteriul funcţional – potrivit criteriului funcţional (de competenţă) autorităţile administraţiei 

publice locale sunt considerate în principal autorităţi cu competenţă generală acestea fiind consiliile 

judeţene, consiliile locale (municipale, orăşeneşti, comunale) cât şi primarii şi prefecţii de judeţ.  

 

Sub aspectul competenţelor specifice autorităţilor locale, acestea pot fi grupate în autorităţi 

deliberative (consiliile locale, judeţene) şi respectiv autorităţii executive (primarii comunelor, oraşelor, 

municipiilor ) . 

Activitatea administraţiei publice locale se realizează prin totalitatea atribuţiilor şi sarcinilor care 

pot fi îndeplinite de autorităţile publice, inclusiv funcţionarii din cadrul lor, conform cadrului legislativ 

existent. 

În sfera administraţiei publice locale65 se cuprind în sens mai larg, atât autorităţile publice legal 

alese (consiliile locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, consiliul judeţean şi primari) cât şi serviciile 

publice locale (ale judeţului, municipiului, oraşului sau comunei) şi funcţionarii publici locali (secretari, 

aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene). 

Preşedintele Consiliului Judeţean este considerat şeful administraţiei publice pe ansamblul 

judeţului. Preşedintele Consiliului judeţean este considerat autoritate administrativă care exercită 

conducerea operativă administrativă la nivelul judeţului şi deci face parte din sfera administraţiei publice 

locale . 

În ceea ce priveşte Instituţia Prefectului, ţinând seama de prevederile Constituţiei şi legii 

administraţiei publice locale, în vigoare, ea poate  fi considerată o autoritate administrativă desconcentrată 

a administraţiei publice centrale (Guvernul), care exercită tutela şi controlul administrativ la nivelul 

judeţului. În prezent, prefectul este numit de către Guvern în urma examenului profesional şi nu trebuie să 

facă parte din nici un partid politic. În această situaţie se poate aprecia că Instituţia Prefectului nu se 

cuprinde ca autoritate publică în sfera administraţiei publice locale . 

1.3.2.5. Caracteristicile şi rolul administraţiei publice locale  

Caracteristicile principale ale administraţiei publice locale aşa cum acestea sunt prevăzute în 

Constituţie şi în legile administraţiei publice locale sunt următoarele : 

a) Administraţia publică locală reprezintă o structură administrativă care permite colectivităţilor 

locale să-şi rezolve activităţile publice locale prin autorităţi administrative proprii, alese şi sub controlul 

autorităţilor centrale. Administraţia publică locală din ţara  noastră nu mai este deci o administraţie 

                                                 
65 Potrivit legii administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată prin Legea nr.286/2006 
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de stat centralizată, autoritară, de tutelă, exercitată prin reprezentanţi ai autorităţilor centrale sau ai 

guvernului. 

b) Administraţia publică locală are la baza organizării şi funcţionării sale principiile descentralizării, 

autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 

legalităţii şi cel al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit66.  

 

c) Administraţia publică locală cuprinde în sfera sa atât autorităţile administrative autonome, liber 

alese, comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene, formate din consiliile locale (comunale, orăşeneşti, 

municipale), primarii, consiliul judeţean (inclusiv preşedintele consiliului judeţean şi delegaţia permanentă) 

precum şi instituţiile şi serviciile publice organizate în  subordinea ori sub autoritatea acestora. 

În sens mai larg, în sfera administraţiei publice locale se cuprind şi funcţionarii publici locali 

(secretarii , aparatul  propriu al  consiliilor locale). 

Toate aceste autorităţi administrative, instituţii şi servicii publice de interes local cat şi funcţionarii 

publici locali asigură realizarea autonomiei locale  aşa cum este definită prin  constituţie şi Legea 

administraţiei publice locale în vigoare . 

d) Administraţia publică locală, de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor în raporturile sale 

cu Consiliul Judeţean are la bază principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi 

solidarităţii în rezolvarea problemelor comune întregului judeţ. 

Totodată, în relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale (consiliile comunale, 

orăşeneşti şi municipale) şi Consiliul Judeţean pe de o parte, precum şi între  Consiliul local şi 

primar pe de alta parte, nu  există raporturi de subordonare. 

e) Administraţia publică locală în relaţiile sale cu administraţia publică centrală de specialitate şi 

respectiv serviciile publice deconcentrate ale acesteia, organizate la nivelul  unităţilor administrativ 

teritoriale, utilizează relaţii specifice de colaborare, cooperare şi conlucrare, care se constituie într-un regim 

de co-administrare în scopul rezolvării problemelor de interes local cât  şi a celor de interes general al ţării .  

Între Prefect ca reprezentant al judeţului pe de o parte şi consiliile locale (comunale, 

orăşeneşti, municipale), primarii, consiliile judeţene şi preşedinţii acestora pe de alta parte, nu exista 

raporturi de subordonare.  

f) Administraţia publică locală rezolva activităţile publice locale şi realizează servicii publice de 

interes judeţean, prin autorităţile administrative locale, autonome, alese, în condiţiile legii. 

Prin urmare, puterea autorităţilor administrative locale nu este dată de stat (Guvern) ci  provine din 

„voinţa alegătorilor locali pe care îi reprezintă şi în numele cărora acţionează”67. 

Constituţia României, republicată în anul 2003 şi Legea administraţiei publice nr.215/2001, 

modificată şi completată prin Legea nr.286/2006 au redus simţitor gradul de intervenţie şi de 

competenta al autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate pe plan local, în favoarea 

administraţiei publice locale, recunoscându-se astfel interesul colectivităţilor din unităţile administrativ 

teritoriale, ca pe un interes distinct şi prioritar. 

Administraţiei publice locale, la ora actuală, îi revine rolul principal în rezolvarea şi gestionarea 

prin autorităţile publice locale, alese, autonome, în nume propriu şi sub responsabilitatea lor, a activităţilor 

publice în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, conform nevoilor şi cerinţelor exprimate de 

către acesta. 

                                                 
66 art.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.286/2006 
67 Mircea Preda - Tratat de drept administrativ - Ed. Economică, Bucureşti, 1995, p. 63. 
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Prin organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale din ţara noastră, prin lege, pe baza 

principiilor constituţionale ale autonomiei locale şi descentralizării serviciilor publice, s-a creat un cadru 

propice apropierii dintre cetăţeni şi autorităţile locale pe care le aleg în scopul satisfacerii  tot mai bine a 

nevoilor şi intereselor membrilor colectivităţilor locale.  

În aceste condiţii, sporeşte posibilitatea apărării şi respectării în mai mare măsură a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din  colectivităţile locale (municipii, oraşe, comune) de către 

autorităţile locale, care vor trebui să se preocupe în principal de soluţionarea problemelor şi intereselor 

celor care i-au ales. 

 

În concluzie, putem să spunem că, administraţia publică locală, în sistemul constituţional şi 

legislativ românesc, se constituie într-o instituţie fundamentală a societăţii româneşti contemporane, 

a cărei organizare şi funcţionare implică pe de o parte rezolvarea activităţilor publice şi asigurarea 

intereselor şi nevoilor specifice ale colectivităţilor locale, iar pe de altă parte, transpunerea în viaţă a 

principiilor statului de drept şi ale democraţiei  în plan local. 

Putem afirma în acelaşi timp că, administraţia publică locală este un ansamblu de autorităţi 

administrative autonome, alese, care în regim de putere publică, rezolvă activităţile publice din 

comune, oraşe-municipii, judeţe şi care prestează către colectivităţile respective servicii publice de 

interes local, exercitând şi funcţii de natură politică, administrativă şi economico-financiară . 

1.3.2.6. Caracteristicile şi funcţiile autorităţilor administraţiei publice locale  

Constituţia din anul 1991, republicata în anul 2003 şi Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, pun în evidenţă 

caracteristicile şi funcţiile autorităţilor publice locale, autonome, alese, în comunităţile locale din ţara 

noastră. 

Principalele caracteristici ale autorităţilor administraţiei publice locale din ţara noastră, rezultate 

din examinarea legislaţiei sus-menţionate şi a literaturii de specialitate în legătură cu aceasta, sunt 

următoarele: 

a) Autorităţile administraţiei publice locale sunt organizate în aceiaşi structură numai în unităţi 

administrativ teritoriale (judeţ, municipiu, oraş, comună) constituite pe teritoriul ţării noastre. 

b) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale, autonome, alese, la nivelul 

municipiilor, oraşelor şi comunelor şi cele la nivelul judeţului, nu există raporturi de subordonare. Prin 

consiliile locale (comunale, orăşeneşti, municipale) şi primari, se realizează autonomia locală la nivelul 

fiecărei unităţi administrativ teritoriale. 

c) Consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale au iniţiativa şi hotărăsc cu respectarea legii, 

în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care au fost date prin lege în competenţa altor 

autorităţi publice locale sau centrale68. 

d) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, 

pentru coordonarea activităţii consiliilor locale (municipale, orăşeneşti şi comunale), în vederea realizării 

serviciilor publice de interes judeţean. În ceea ce priveşte Preşedintele Consiliului Judeţean, 

vicepreşedinţii acestuia, cât şi administratorul public69, sunt tot autorităţi  administrative cu caracter 

operativ, prevăzute de lege şi alese dintre consilierii judeţeni. 

                                                 
68 art.38 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2005 aşa cum a fost modificata şi completată prin Legea nr.286/2006 
69 art. 120.4 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.15/2001 
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e) Autorităţile administraţiei publice locale sunt alese prin vot universal, egal, direct şi secret, liber 

exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ teritorială respectivă, astfel: 

- Consiliile locale (comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene) se aleg pe Circumscripţii electorale, 

prin vot exprimat pe baza scrutinului de listă; 

- primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor se aleg prin vot exprimat pe baza scrutinului 

uninominal. 

f) Consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale şi cele judeţene, sunt autorităţi deliberative 

colegiale, pluripersonale iar primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor sunt autorităţi executive 

unipersonale. În exercitarea atribuţiilor lor autorităţile deliberative pot adopta acte administrative (hotărâri, 

dispoziţii) numai în  condiţiile şi cu respectarea legilor în vigoare . 

g) Numărul membrilor (consilierilor) Consiliilor locale (municipale, orăşeneşti şi comunale) şi ai 

celor judeţene, se stabilesc prin lege, în raport de populaţia comunităţii care-i alege. 

Periodic, prin modificări legislative, numărul consilierilor poate fi revăzut, stabilindu-se altă 

proporţie între aceştia şi numărul de alegători.  

 

Autorităţile administraţiei publice locale, autonome, alese, exercită următoarele funcţii: 

- funcţia de dezvoltare a democraţiei locale; 

- funcţia de garant al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor  administraţi 

pe plan local; 

- funcţia de limitare a puterii guvernanţilor (autorităţi publice centrale) pe plan local, prin 

transferarea rezolvării activităţilor de interes local către colectivităţile locale, cu respectarea  dispoziţiilor 

legale; 

- funcţia de rezolvare a activităţilor publice şi organizarea serviciilor publice de interes local în 

vederea satisfacerii nevoilor şi intereselor colectivităţilor locale; 

- funcţia de organizare a executării şi de executare în concret a legii, prin asigurarea realizării 

interesului general în plan local şi organizarea armonizării acestuia cu interesul local la nivelul fiecărei 

unităţi administrativ teritoriale; 

- funcţia de administrare (gestionare) a patrimoniului (public sau privat) local şi  stabilirea de 

impozite şi taxe locale în limita legii, ca funcţie economico-financiară. 

1.4. Concluzii 

 

Prezentul capitol s-a dorit a oferi informaţii cu privire la unităţile administrativ - teritoriale 

(definiţie, evoluţie, organizare şi funcţionare) din perspectiva alinierii României, odată cu aderarea acesteia 

la Comunitatea Ţărilor Europene, respectiv de a face cât mai repede paşi spre integrarea concretă. 

Nu întâmplător s-au ales două ţări reprezentative, alături de ţara noastră – care constituie şi obiectul 

prezentului studiu, pentru a desprinde din organizarea acestora elementele de substanţă ca posibile de 

adoptat mai ales în ceea ce priveşte administraţia publică locală. 

Faptul că din organizarea administrativ teritorială a Franţei s-au desprins elemente asemănătoare 

care au stat la baza elaborării legilor sub Domnia lui A. I. Cuza demonstrează încă o dată că România nu a 

fost, nici pentru o clipă, de-a lungul istoriei în afara spaţiului european, ci dimpotrivă din dorinţa de a da 

legi cât mai democratice a preluat elemente din democraţia autentica şi le-a adaptat la specificul naţional. 
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Odată cu schimbarea regimului social politic începând cu anul 1866 (10 mai 1866), instalarea 

regelui Carol 1 al României la conducerea Principatelor Române unite, orientarea înspre organizarea 

administrativ teritorială a vizat nuanţe de sorginte germană, păstrându-se elementele de democraţie 

cuprinse în legile lui A.I. Cuza. 

Preponderenţa economiei agricole şi faptul că România, în special după anul 1877 a primit statutul 

de Regat, existenţa unui număr însemnat de localităţi rurale pe teritoriul acesteia au făcut ca atât legile de 

completare a Constituţiei din 1866, dar şi Constituţia din 1923 cu precădere să menţină ca element de bază 

a unităţii administrativ teritoriale COMUNA, care prin dezvoltarea sa îi putea asigura Regelui stabilitate, o 

oarecare independenţă faţă de ţările europene, o anumită siguranţă în acţiunile pe care acesta le iniţia. 

Toate Constituţiile apărute în perioada de după 1866 până în anul 2007 au păstrat într-un fel, mai 

direct sau voalat, elementele de democraţie cuprinse în prima constituţie modernă care a avut la baza legile 

elaborare sub A. I. Cuza. 

Chiar în condiţiile unui centralism excesiv administrativ teritorial (Constituţiile din 1948 - 1989), 

Comuna ca şi unitate administrativ teritorială a fost păstrată, s-a dorit a fi consolidată administrativ, 

economic şi financiar, avându-se în vedere faptul ca România şi astăzi înregistrează o populaţie net 

superioară ce locuieşte în comune cu toate eforturile de urbanizare iniţiate. 

Prezentarea în detaliu a administraţiei publice locale din ţara noastră s-a dorit a nu încărca lucrarea 

cu date inutile ci de a demonstra că în condiţiile în care democraţia îşi demonstrează partea pozitivă, 

România nu este o ţară care să facă excepţie şi să se deosebească de celelalte ţări democratice europene, 

sugerându-ne să ne orientăm spre o analiză în interiorul administraţiei publice româneşti şi să nu 

preluăm noutăţi doar de dragul „noutăţilor de import” în dorinţa de a accepta şi în acest domeniu „teoria 

formelor fără fond”.  
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CAP. 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ - FACTOR 
DETERMINANT ÎN SPORIREA DE RESURSE BUGETARE LOCALE 

Introducere 

Evoluţia vieţii economico-sociale din perioada post-revoluţionară în România se caracterizează 

printr-o serie de transformări care, deşi nu par spectaculoase, indică o desprindere, sperăm definitivă 

de trecut. 

Fără îndoială, este vorba, însă, de un proces dificil, care presupune o convergenţă a demersurilor 

iniţiate la toate nivelurile structurilor active ale societăţii româneşti, cu participarea largă a 

membrilor comunităţii, conştienţi că pot influenţa decisiv ritmul şi amploarea schimbărilor din viaţa 

fiecăruia. 

În realitate, însă, pe fundalul influenţelor semnificative ale unor factori obiectivi, interni şi 

externi, România a parcurs cu dificultate etapele de început ale instaurării democraţiei, a statului de 

drept şi, mai ales, a economiei de piaţă, prelungind - exasperant de mult - o tranziţie deloc benefică pentru 

aşteptările crescânde ale populaţiei. 

Din această perspectivă, un deziderat major al dezvoltării economice şi sociale – 

descentralizarea şi creşterea autonomiei locale (inclusiv a celei financiare) a fost destul de mult întârziat, 

de-abia prin anii 1997-1999 definindu-se cadrul legislativ care putea genera o evoluţie relativ 

independentă a principalilor actori din cadrul comunităţilor locale. 

În aceste condiţii, o parte din şansele şi oportunităţile pe care le-a avut România imediat după 

1989 s-au risipit, făcând mai dificile transformările de substanţă pe care o dezvoltare economică 

locală durabilă le implică şi le aduce cu sine. 

În goana după satisfacerea intereselor personale, guvernanţii de la nivel central şi, respectiv, local 

au pierdut, uneori, din vedere interesul general. 

 

Investigaţia pe care ne-am propus să o realizăm pe parcursul acestui capitol are ca ţintă o 

radiografiere a resurselor comunităţilor locale, din perspectiva realizării obiectivelor unei dezvoltării 

economice şi sociale durabile, care să influenţeze pozitiv evoluţia tuturor celorlalte segmente ale vieţii 

populaţiei din sfera de activitate a acestora. 

Pe parcursul capitolului, am încercat să definim conceptul de dezvoltare economică şi socială 

locală, cu toate atributele şi particularităţile sale, încercând să demonstrăm complexitatea lui, dar şi 

nevoile pe care realizarea lui le implică.  

Am definit de asemenea locul şi rolul administraţiei publice, ale mediului de afaceri şi ale 

societăţii civile, precum şi contribuţia lor la punerea în mişcare a mecanismelor dezvoltării.  

Nu în ultimul rând, am abordat spinoasa problemă a resurselor financiare, temă pe care am 

reluat-o, în cadrul unei analize mai atente, pe parcursul următoarelor capitole. 

În acest sens, apelând şi la concluziile unor studii de specialitate, am analizat veniturile 

administraţiei publice locale, dar şi transformările pe care le-au adus legile referitoare la finanţele 

publice locale şi la impozitele şi taxele locale, considerate de referinţă în afirmarea autonomiei locale şi 

trecerea la o planificare riguroasă a dezvoltării locale şi regionale. 

Semnalând precaritatea resurselor financiare, am extins investigaţia şi spre alte posibile surse 

atrase, insistând, în continuare, asupra locului şi rolului finanţării internaţionale în dezvoltarea 

economică şi socială locală, şi, mai ales, asupra complementarităţii pe care aceasta o asigură pentru 
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resursele proprii, puse în comun în cadrul unui larg parteneriat al membrilor comunităţii, interesaţi de 

progresul de ansamblu al spaţiului în care vieţuiesc. 

Trecând în revistă principalele programe pe care Uniunea Europeană le-a derulat, înainte de 

aderare, în România am evidenţiat, în mod distinct, căile riguroase prin care se accesează aceste 

fonduri, insistând asupra necesităţii co-finanţării, privită şi ca o asumare a responsabilităţii (mai ales 

financiare) a solicitantului, dar şi ca un angajament al susţinerii, în continuare, la terminarea fondurilor 

internaţionale, a obiectivelor şi parametrilor proiectului. 

Prezentarea succintă a fondurilor structurale, dar şi a parteneriatelor de tip public privat, a 

făcut posibilă, utilă şi necesară sesizarea căilor prin care administraţia şi societatea românească vor 

încerca să rezolve una din marile probleme cu care se confruntă – precaritatea resurselor şi 

completarea acestora. 

Utilizarea lor viitoare impune, pe de o parte, asigurarea unui cadru legislativ adecvat şi o 

dezvoltare instituţională coerentă, cât şi, pe de altă parte, un efort suplimentar şi o angajare plenară a 

celor mai buni specialişti. 

Prin prezentarea lor, am încercat să argumentăm, cât mai convingător, importanţa acestor 

finanţări şi necesitatea perfecţionării mecanismelor de asimilare a fondurilor puse la dispoziţie de 

finanţatorii internaţionali (nu am abordat, din această perspectivă, posibilitatea acordării de către aceştia 

a unor credite /împrumuturi avantajoase), relativ la nevoile sporite de resurse pe care le implică 

transformările profunde, ale diverselor sectoare de activitate, de la nivel local.  

Credem, de altfel, că asemenea demersuri de analiză a posibilităţilor de folosire a diverselor 

resurse - care pot fi atrase în scopul completării resurselor proprii – sunt necesare şi la alte niveluri. 

În fapt, fiecare actor al vieţii economice şi sociale trebuie să cunoască în detaliu mijloacele 

care-i stau la îndemână, cât şi obligaţiile şi responsabilităţile pe care acestea le generează, pentru a 

depăşi greutăţile şi a impulsiona procesul evolutiv în domeniul său de activitate. 

 

Demersul ştiinţific iniţiat şi care vizează pregătirea tratării problematicii gestiunii şi 

contabilităţii unităţilor administrativ teritoriale comunale a considerat că pentru a atinge finalitatea 

propusă este necesar a elucida şi explicita conceptul de dezvoltare economică, factorii care concură la 

aceasta, efectele financiare pe care le generează şi care reprezintă suportul unei dezvoltări a 

conceptului şi principiului continuităţii în domeniul financiar contabil, a consecinţelor pe care le 

generează dezvoltarea economică locală în final.70 

                                                 
70 Acest demers ştiinţific pe care ni-l-am propus a-l aduce într-o lumina mai favorabilă cunoaşterii 

(contabilitate şi gestiune în cadrul Unităţilor Administrativ Teritoriale comunale), fiind o lucrare de 

specialitate pe teme despre contabilitatea instituţiilor publice se bazează, în parcurgerea firească a etapelor 

cercetării, pe conceptul de DEZVOLTARE a unităţilor administrativ teritoriale comunale.  

Fără o dezvoltare a activităţilor unităţilor administrativ teritoriale, sub orice aspect – dar mai ales 

economic şi social – orice demers în a îmbunătăţi modul de contabilizare a operaţiunilor ce au loc în 

procesul de administrare a resurselor şi nevoilor publice, fără însă a introduce noi activităţi a căror 

operaţiuni să necesite o înregistrare cronologică şi sistematică, ni se pare, chiar dacă este dur spus: lipsit de 

substanţă. 

În prima parte a acest capitol, vom încerca să definim conceptul de dezvoltare locală sub aspectul ei 

economic şi să determinăm activităţile obligatorii pe care o unitate administrativ teritorială comunală 

trebuie să le parcurgă pentru a se putea dezvolta durabil şi a deveni eficientă din punct de vedere economic. 
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Definire concepte 

Dezvoltarea Economică Locală71 este procesul prin care diferiţi actori din sectorul public, mediul de 

afaceri şi sectorul non - guvernamental colaborează pentru a crea condiţii mai bune de creştere economică 

şi pentru a genera noi locuri de muncă pe un anumit teritoriu de interes local. Prin acest proces ei stabilesc 

şi menţin o cultură antreprenorială dinamică şi creează resurse materiale pentru comunitate şi mediul de 

afaceri, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii întregii colectivităţi locale. 

2.1. Concepte privind dezvoltarea economică locală  

2.1.1. Cadrul conceptual 

Globalizarea economiei, amplificarea fenomenului de localizare a unităţilor, instituţionalizarea 

autonomiei colectivităţilor locale au condus la creşterea interesului pentru dezvoltarea locală şi, implicit, 

pentru cea economică.  

În acest sens, specialiştii din Europa de Vest şi America de Nord – şi, în ultimii ani, şi cei din 

România - au simţit nevoia să abordeze mai insistent fenomenul dezvoltării economice locale. 

Astfel, au fost introduşi şi dezvoltaţi o serie de termeni (sau categorii noi), cum ar fi economie 

locală, dezvoltare economică locală, comunitate locală, factori de dezvoltare economică sau  iniţiative 

locale etc. 

În general, însă, literatura de specialitate nu prezintă un concept clar sau o definiţie a „economiei 

locale”. Majoritatea autorilor analizează, în schimb, principiile, parametrii şi politicile de dezvoltare 

economică locală. 

Dezvoltarea economică locală72 se doreşte a fi o „activitate locală concepută şi implementată de 

agenţii din sectoarele public şi privat ale comunităţii, printr-un set de programe şi proiecte. Prin 

acest proces se realizează creşterea bunăstării membrilor colectivităţilor şi a agenţilor economici”. 

Alţi autori73 definesc dezvoltarea economică locală ca pe „o strategie globală de integrare a 

obiectivelor sociale şi economice în scopul revitalizării socio-economice a unei colectivităţi”, strategie 

care presupune ca „reprezentanţii locali ai sectorului privat, public sau social, să coopereze la 

valorificarea resurselor umane, tehnice şi financiare a unei colectivităţi, asociate în cadrul unei structuri 

sectoriale sau inter-sectoriale de activitate, privată sau publică, având drept obiectiv crearea de noi locuri 

de muncă”. Astfel, Goeffe în 1984 defineşte dezvoltarea economică locală ca „un proces de diversificare şi 

dezvoltare a activităţilor economice şi sociale la nivelul unui teritoriu pornind de la mobilizarea şi 

coordonarea resurselor energetice existente”74. 

Alte concepte au în vedere dezvoltarea locală, în care componenta economică este principală. Unii 

definesc dezvoltarea economică locală ca fiind expresia solidarităţii locale creatoare de noi relaţii sociale şi 

manifestă voinţa unei comunităţi a unei regiuni de a valorifica resursele locale75.  

În principiu, dezvoltarea locală este percepută ca un proces, în principal economic, aplicat unui 

teritoriu şi care priveşte comunitatea locală.  

                                                 
71 Irina Popescu – Dezvoltare Economica Locală – articol publicat în Rev. Administraţie şi Management Public, nr. 1 din 2003, 

p. 102-109 
72 Consiliul pentru Dezvoltare Economică Urbană din SUA 
73 Tiberiu Brăilean - Dezvoltare locală. Instituţii şi politici – Universitatea A.I. Cuza Iaşi, p.58 
74 ibidem., p.58 
75 ibidem., p.58 
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Prin intermediul unor factori şi al unor structuri sociale şi economice locale - în principal, 

întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) locale - această politică îşi concretizează obiectivele, relativ la 

utilizarea şi dezvoltarea resurselor locale, la crearea şi menţinerea unui climat de afaceri stabil şi profitabil. 

Rezultatele dezvoltării economiei locale se reflectă în cuantumul resurselor fiscale locale, 
întrucât agenţii economici locali - prin nevoile de dezvoltare a infrastructurii şi a serviciilor locale - 

contribuie la activizarea colectivităţilor locale, prin reprezentanţii lor, respectiv autorităţile locale. 

Trebuie făcută o distincţie între dezvoltarea economică locală şi politicile de dezvoltare 

economică locală. Distincţia ar fi de natură logică, şi anume că fenomenul dezvoltare economică locală 

poate apărea şi în absenţa politicilor de dezvoltarea economică locală, prin aşa numita dezvoltarea 

economică locală spontană. Frontiera dintre dezvoltarea economică locală spontană şi 

dezvoltarea economică locală organizată este foarte greu de stabilit. 

Altă distincţie de ordin conceptual trebuie făcută între dezvoltarea economică locală şi 

amenajarea teritoriului. Legătura cu amenajarea teritoriului rezidă din faptul că ambele vor să influenţeze 

localizarea unităţilor şi implicit numărul de locuri de muncă. Totuşi, există şi diferenţe substanţiale: 

amenajarea teritoriului urmăreşte echilibrul spaţial, pe când politicile de dezvoltare economică locală nu au 

drept obiectiv urmărirea echilibrului unităţilor la scară naţională, ci numai la nivel local. 

Între dezvoltarea economică locală şi descentralizare există raporturi de influenţare 

reciprocă. Insă descentralizarea nu presupune doar o reformă, ci este o politică, ea având drept 

consecinţă adaptarea mai bună a serviciilor publice prin recunoaşterea diversităţii situaţiilor. 

Putem vorbi şi de legături între dezvoltarea economică locală şi politicile sociale şi politicile 

industriale etc. 

Concluzia acestui prim demers de analiză conceptuală este aceea că dezvoltarea economică 

locală nu poate fi obiectul unei politici izolate, chiar dacă se bazează pe un domeniu şi un tip de 

acţiuni privilegiate. Asta înseamnă că intervenţia locală în favoarea dezvoltării vizează domenii foarte 

diferite. De aici rezultă ceea ce putem defini drept caracteristicile dezvoltării economice locale: 

 poate fi în acelaşi timp economică, socială şi culturală; 

 are în vedere teritorii care pot sau nu să corespundă împărţirii teritoriale; 

 nu constituie apanajul micilor colectivităţi; 

 la realizarea ei participă toţi agenţii vieţii economice şi sociale rămânând a dezbate mai 

încolo şi problema modalităţilor de asociere ale acestora. 

Revenind asupra definirii dezvoltării economice locale, vom prezenta şi alte concepţii 

consacrate în literatura de specialitate occidentală. 

Astfel76, autorii francezi Jacquier şi Mendes consideră dezvoltarea economică locală un proces 

global, o strategie integrală, al cărei obiectiv este de a promova o altă manieră de a concepe oraşele 

sau comunităţile, punând accent asupra noţiunii de solidaritate şi de apartenenţă la aceeaşi 

colectivitate si, totodată, luptând contra mecanismelor de excludere, care sunt adesea amplificate. 

Abordând o nouă concepţie de dezvoltare, ca urmare a unor fenomene precum concentrarea, 

dezinvestirea, epuizarea resurselor, terţializarea, declinul industrial, obsolescenţa metodelor de 

producţie, revista franceză „Pour” numeşte dezvoltarea economică locală drept o strategie de 

supravieţuire a regiunilor sinistrate. Această abordare leagă conceptul dezvoltării locale, de cel al 

dezvoltării durabile, ca nouă paradigmă a lumii contemporane. Este vorba de abordarea dezvoltării 

coroborate cu problemele globale ale omenirii iar soluţia este corelarea creşterii cu conservarea resurselor 

şi eliminarea decalajelor. 

                                                 
76 ibidem., p.59 
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Dincolo de această atitudine de urgenţă, dezvoltarea economică locală presupune schimbări 

sociale majore (parteneriate între diferiţi participanţi la viaţa unei comunităţi, cercetarea unor soluţii 

alternative de înlocuire a aparatelor macroeconomice, utilizarea criteriilor culturale şi sociale alături de 

realitatea pur economică, etc.). 

Există două viziuni privind dezvoltarea locală. Una ar fi cea sus amintită, care ar putea fi 

încadrată la o concepţie de tip progresist, care presupune schimbarea socială. Ei i se opune o viziune de 

tip liberal ce reînvie un proces în virtutea căruia, guvernele sau organismele comunitare, stimulează 

activitatea economică şi crearea de noi locuri de muncă, fără a avea o preocupare socială particulară. 

Iniţiativele locale sau comunitare de tip liberal vizează în primul rând, crearea unui mediu economic 

axat pe proiecte economice private, ce au în vedere creşterea numărului de locuri de muncă, a veniturilor 

şi ameliorarea condiţiilor de locuit, în timp ce iniţiativele de tip progresist prezintă un obiectiv mai vast, ce 

vizează constituirea unui mediu socio-economic ce ţine cont de obiectivele sociale. Acestea se înscriu în 

optica de a genera noi forme de solidaritate şi o democraţie economică, care să permită o participare 

şi, mai ales, un mai mare control al comunităţii indivizilor asupra amenajării şi dezvoltării 

teritoriului lor. Aceste iniţiative de tip progresist propun un model de dezvoltare bazat pe solidaritatea 

socială şi controlul real al resurselor locale şi valorificarea acestora; propunând un nou contract social, cu 

alte cuvinte propun un nou mod de a face dezvoltare. În schimb, iniţiativele locale liberale au drept scop 

principal, generarea antreprenoriatului local şi crearea de noi locuri de muncă. 

Profesorii Swack şi Mason (1987) definesc77 dezvoltarea economică locală, drept o strategie 

eficace, ce permite găsirea de soluţii la problemele guvernelor defavorizate şi ale colectivităţilor mai puţin 

dezvoltate. Nu este vorba aici de a le face acestora situaţia mai acceptabilă, ci de transformarea şi stabilirea 

unor instituţii permanente din sânul colectivităţii în instituţii bazate pe noi parteneriate. 

Este necesar să mai facem o precizare noţională, şi anume, diferenţa care există între conceptul 

american de „community development” care desemnează toate activităţile realizate de agenţii economici 

şi sociali ai unei colectivităţi pentru satisfacerea nevoilor acestora şi expresia europeană, „local 

development”, care include iniţiativele agenţilor economici, sociali şi culturali, menite a produce o 

schimbare socială şi un parteneriat. Distincţia poate fi sesizată chiar din modul de denumire al 

dezvoltării: americanii preferă noţiunea de comunitate, care desemnează mai curând un grup 

specific, spre deosebire de europeni, care raportează dezvoltarea la un teritoriu (local) care are 

conotaţii spaţiale. Baza intervenţiei pentru dezvoltare în America este una socială, constituită de grupuri 

sau minorităţi (de exemplu tinerii, femeile, persoanele în vârstă, etc.), noţiunea de comunitate, ţinând cont 

de eterogenitatea tipurilor de populaţie dintr-un teritoriu. În Europa, intervenţia ar viza o bază geografică 

sau istorică, adică o asociere directă între un teritoriu şi o comunitate de interese sau o populaţie care 

partajează acelaşi spaţiu, o istorie comună, sentimentul de apartenenţă la acea zonă, interese comune (de 

exemplu Tirolul, Banatul, Transilvania, Bucovina). Drept urmare, în Europa conceptul a evoluat spre 

cel de regiune şi dezvoltare regională. 

Indiferent de faptul că se defineşte într-un anumit mod şi se denumeşte în expresii diferite, 

dezvoltării economice locale i se pot conferi următoarele trăsături: 

 dezvoltarea economică locală presupune o strategie globală care integrează obiective sociale 

şi economice; 

 dezvoltarea economică locală valorifică resursele locale ; 

 dezvoltarea economică locală recurgând la noi forme de solidaritate solicită crearea de noi 

organizaţii şi instituţii adaptate la aceasta; 

 dezvoltarea economică locală presupune specializarea fiecărui teritoriu în activităţile pentru 

care acesta este cel mai bine dotat; 

 dezvoltarea economică locală constă în delegarea reprezentanţilor comunităţii la instituţii 

                                                 
77 ibidem., p.60 
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exterioare ce exercită o influenţă asupra gestiunii resurselor. 

Neavând pretenţia unei clarificări semantice asupra noţiunii de dezvoltare economică locală, 

prezentăm şi alte aspecte, tot de natură conceptuală. De exemplu, un prim demers ar putea analiza ce 

dimensiuni anume vizează un proces de dezvoltare economică locală. Astfel, dezvoltarea economică 

locală presupune în viziunea profesorilor Newman, Lyon şi Philip (1936)78: 

 dezvoltarea resurselor umane, fizice şi financiare ale unei colectivităţi; 

 integrarea dezvoltării economice şi sociale la nivelul colectivităţii; 

 ameliorarea mediului şi a calităţii serviciilor, precum şi a capacităţii colectivităţii de a-şi 

regla propriile probleme socio-economice; 

 favorizarea unei dezvoltări durabile şi acceptabile din punct de vedere social; 

 posibilitatea colectivităţii de a beneficia de investiţiile sociale; 

 creşterea numărului de firme şi implicit, a bazei de impozitare. 

 

Toate concepţiile de mai sus se referă la un model clasic al dezvoltării, model bazat pe 

atingerea unui optim economic şi social într-o zonă organizată teritorial. Dar în lumea contemporană, 

acest model clasic pare insuficient. Unii autori văd geneza noilor concepte ale dezvoltării, fie în conjuncturi 

specifice cum ar fi revoluţia culturală din China, fie în momente de cotitură, precum rapoartele Clubului de 

la Roma. Astfel, au apărut sintagme noi cum ar fi dezvoltare agropolitanăr ecodezvoltare, gândire ecologică 

şi, mai nou, dezvoltarea durabilă. 

 

În definirea dezvoltării economice locale trebuie avut în vedere şi explicarea noţiunii de 

comunitate locală, care împreună cu agenţii economici locali, prin relaţiile lor de interferenţă şi de 

presupunere reciprocă definesc economia locală. 

Economiei locale îi sunt caracteristice: 

 zonă; 

 un teritoriu, împreună cu populaţia sa (colectivitatea locală) – indivizi, grupuri şi organizaţii 

locale; 

 activităţile, tradiţiile şi, mai ales, interesele proprii.  

Comunitatea locală desfăşoară o activitate economică şi socială proprie în scopul satisfacerii 

intereselor generale ale membrilor săi, cât şi creşterii prosperităţii zonei respective.  

Comunitatea locală poate fi definită după natura: 

 profesională; 

 confesională; 

 etnică; 

 teritorial administrativă. 

Teritoriul local este spaţiul în care se desfăşoară activităţile specifice economiei locale, având ca 

actori toate persoanele şi organizaţiile care contribuie semnificativ la dezvoltarea economică locală, 

respectiv colectivitatea locală, organele alese ale colectivităţii locale, asociaţiile profesionale, 

patronale, agenţii economici. 

                                                 
78 ibidem., p. 61 



 61 

Noţiunea de teritoriu este folosită de specialişti în sensuri diferite, dar două sunt definiţiile mai des 

uzitate. 

Prima definiţie, a teritoriului instituţional, are în vedere teritoriul ca un spaţiu fizic bine determinat.  

A doua definiţie, a teritoriului relaţional, descrie teritoriul ca un spaţiu în care se desfăşoară un 

ansamblu de relaţii de diverse naturi - economică, politică, socială etc. 

Teritoriul instituţional este teritoriul generat de organizarea administrativ teritorială dintr-o 

ţară, în care se regăsesc proprietăţile publică şi privată ale statului şi proprietăţile private ale persoanelor 

fizice şi juridice. 

„Teritoriul instituţional reprezintă un mod de stabilire a relaţiilor dintre stat şi cetăţean, bazat pe 

un control reciproc şi o transparenţă a drepturilor şi obligaţiilor acestora …. Statul modern reprezintă 

pilonul principal în organizarea societăţii. Producţia implică o putere politică bazată pe unităţi teritoriale 

clar definite. Aceasta constituie o condiţie de funcţionare a statului. Fără suprafaţă şi fără frontiere, 

forţele la putere în acest stat nu pot realiza nici acţiuni publice, nici nu pot preleva impozitele şi taxele fără 

de care statul nu-şi poate îndeplini rolul său”79.  

Prin prisma acestei definiţii, economia locală reprezintă totalitatea activităţilor economice care 

se desfăşoară la nivelul teritoriului local (rezultat din organizarea administrativ teritorială), în care sunt 

implicaţi actorii locali (colectivităţile locale, autorităţile locale, agenţii economici locali etc.). 

Spre deosebire de teritoriul instituţional, teritoriul relaţional este constituit ca un spaţiu ale cărui 

caracteristici sunt date de reţelele de comunicare, de schimburile de mărfuri, de servicii, de relaţiile 

financiare şi de fluxul de informaţii.  

Teritoriul relaţional poartă amprenta tradiţiilor, moştenirilor culturale, dar mai ales a revoluţiei 

industriale, a revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi dinamicii serviciilor şi informaţiei. 

În acest context, teritoriul relaţional poate fi abordat de la nivel global la nivel local, la fel poate ca 

şi nivelul relaţiilor economice. 

Datorită mijloacelor de intervenţie utilizate de autorităţi (centrale şi locale), teritoriul instituţional 

local are întâietate asupra teritoriului relaţional local.  

Concentrarea politicilor de amenajare a teritoriului, de organizare şi funcţionare a serviciilor 

publice locale, de stimulare a iniţiativei locale se realizează aproape în totalitate în teritoriul local 

instituţional şi conferă economiei locale de tip instituţional stabilitate şi performanţe superioare celei de tip 

relaţional. 

Cu toate acestea, pe plan mondial se observă, însă, tendinţa de a se schimba rolurile în 

favoarea economiei locale de tip relaţional datorită unor factori cum ar fi: 

 globalizarea; 

 creşterea schimburilor internaţionale; 

 cronicizarea crizei finanţelor publice locale; 

 integrarea regională etc. 

Astfel, specialiştii americani tratează economia locală la nivelul „regiunilor administrative”, 

subliniind că atât autorităţile cât şi organizaţiile particulare găsesc „regiunile administrative folositoare 

deoarece sunt clarificate sferele de activitate pentru afaceri. Oraşele, judeţele şi statul sunt regiuni 

administrative importante pentru activitatea economică”. 

                                                 
79 Marioara Doina Lie (Crişan) – Lucrare de Disertaţie „Finanţarea dezvoltării locale” – Univ. Tibiscus Timişoara, FSE, 2007, 

p.4 
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Având în vedere cele precizate nu trebuie să omitem faptul că dezvoltarea economică locală 

presupune, toate activităţile realizate de agenţii economici ai unei colectivităţi pentru satisfacerea 

nevoilor acestora, referirea la comunitate fiind esenţială. 

 

În forma actuală, dezvoltarea economică locală constituie un concept relativ nou în România80, 

iar orice abordare sistematică a acestuia, cât şi a instituţiilor care îl implementează, trebuie să ţină cont cel 

puţin de următoarele elemente: 

 Existenţa unui cadru juridic, exprimat prin legi şi hotărâri de guvern care să ofere o anumită 

concreteţe şi robusteţe procesului de descentralizare administrativă, cât şi autonomiei locale (garantate de 

Constituţie); 

 Identificarea acţiunilor specifice dezvoltării economice şi sociale şi a actorilor ce participă la 

dezvoltarea sa în cadrul unei unităţi administrativ teritoriale; 

 Instituţionalizarea parteneriatului local, ţinând cont de condiţiile concrete, de tradiţia locală, 

de specificitatea culturală a zonei etc.; 

 Identificarea potenţialităţilor zonei, pentru o dezvoltare intensivă şi durabilă, în conformitate 

cu standardele europene; 

 Conştientizarea generală asupra finalităţii acestui proces – îmbunătăţirea vieţii la nivelul 

comunităţii locale. 

În analiza vizând dezvoltarea economică şi socială, pornim de la premisa că, pentru ţara 

noastră, unitatea administrativ teritorială de importanţă majoră este judeţul ca şi formă 

organizatorică cu comunele arondate.  

 

De asemenea, trebuie să ţinem cont că actele normative specifice actuale instituţionalizează doar 

parţial şi fragmentar dezvoltarea economică şi socială, ea fiind concepută, încă, doar ca o prerogativă 

guvernamentală.  

În fapt, se constată o abordare de sus în jos a mecanismelor dezvoltării, operându-se cu o serie 

de concepte specifice acesteia, în care locul şi rolul autorităţilor locale nu sunt definite corespunzător. 

În mod normal, autorităţile locale şi judeţene ar trebui să dispună de suficienţă putere de 

decizie, care să le motiveze acţiunile independente, asigurând, totodată, promovarea intereselor locale în 

cadrul procesului de dezvoltare. 

În aceste condiţii, autorităţile centrale  ar trebui să intervină doar pentru a corecta 

dezechilibrele existente sau a înlătura dificultăţile ciclice (repetabile) ale unor zone /regiuni. 

În aceste condiţii, o politică reală de solidaritate naţională ar trebui ca să realizeze o conciliere 

între conceptul de descentralizare şi cel de dezvoltare echilibrată, materializându-se în “politici 

regionale”, respectiv în parteneriate între guvern şi autorităţile locale. Ori, în acest context, guvernul ar 

trebui să intervină ca mediator, fără a obtura iniţiativele locale. 

În acest sens, trebuie înţeleasă şi tendinţa de a transfera şi a acorda, tot mai mult, acest rol 

reprezentantului guvernului în teritoriu, respectiv spre un prefect profesionist şi apolitic (dezvoltarea locală 

fiind, în fapt, apanajul şi obligaţia tuturor factorilor politici de decizie de la nivel local). 

În demersurile lor pentru a concentra eforturile comunităţii în direcţia dezvoltării economico-sociale 

locale, autorităţile trebuie să respecte următoarele principii: 

                                                 
80 Coifan V., - Aspecte instituţionale şi organizaţionale ale dezvoltării regionale în România - Revista VEB, nr. 28, Timişoara, 

1995. 
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 Subsidiaritatea - care presupune ca fiecare sarcină să fie încredinţată la cel mai scăzut nivel 

capabil să o execute (excepţie făcând situaţia în care o comunitate de nivel mai înalt este capabilă să o facă 

mai eficient şi mai bine); 

 Adiţionalitatea - care consideră că resursele financiare transferate de la o administraţie sau 

de la guvern (din bugetul naţional) reprezintă un ajutor, fără a se substitui resurselor locale; 

 Parteneriatul - care porneşte de la ideea că toţi actorii interesaţi pot şi trebuie să fie 

implicaţi în diferite faze ale procesului de dezvoltare; 

 Finanţele locale - principiu care consideră că acestea constituie sursa principală a susţinerii 

financiare pentru dezvoltarea economico-socială locală. 

Având în vedere cele prezentate anterior, diversitatea opiniilor cu privire la dezvoltarea economică 

locală în condiţiile actuale ale României, opiniem că acesteia îi poate fi proprie următoarea definiţie81: 

„Dezvoltarea economică locală reprezintă totalitatea activităţilor economice, sociale, culturale, care 

se desfăşoară la nivelul unui anumit teritoriu bine precizat din punct de vedere juridic, în care 

principiile subsidiarităţii, adiţionalităţii, parteneriatului şi al finanţării locale sunt principiile care 

dau forţă, stabilitate, coerenţă şi finalitate decizională pentru organele alese liber de către un 

electorat informat şi conştient asupra gestului pe care-l face la un anumit interval de timp, punând 

cu precădere în valoare specificul teritoriului respectiv.” 

2.1.2. Modele de dezvoltare economică locală 

În diferite momente şi în diferite locaţii s-au concretizat şi au fost observate o varietate de modele 

de dezvoltare locală identificându-se principalii factori ai variabilităţii acestora, şi anume:  

 stadiul relativ de dezvoltare a regiunilor şi a economiilor naţionale, 

 circumstanţele de ordin istoric, 

 resursele locale disponibile, 

 concepţia dominantă asupra dezvoltării locale. 

Diferitele modele de dezvoltare locală din ultimele trei decenii, se pot circumscrie în jurul a trei 

concepţii, care au stat la baza fundamentării unor politici economice, astfel: 

1. Dezvoltarea economică locală orientată pe factori de producţie, bazată pe valorificarea 

abundenţei şi a costului scăzut al unor resurse economice de bază; 

2. Abordarea dezvoltării centrată pe efectele cumulate ale stimulării cererii şi investiţiilor 

publice; 

3. Dezvoltarea economică locală bazată pe creşterea sistemului productiv local, prin 

organizarea eficientă a resurselor locale (materiale şi nemateriale) în jurul aşa-numitelor districte 

industriale, rurale sau o combinaţie a celor două. 

În acest context, modelele de dezvoltare economică locală care au avut succes în Europa în ultimii 

zece ani, se pot grupa în 4 tipuri de dinamică teritorială: 

a. dinamică urbană – schimbările economice sporesc capacitatea marilor zone urbane de a atrage 

investiţii, preferinţa investitorilor pentru asemenea amplasamente datorându-se, în principal, existenţei 

infrastructurii necesare şi proximităţii serviciilor, şi nu nivelurilor costurilor, evident nefavorabile; 

b. zone rurale integrate – interacţiunea dintre zonele urbane şi rurale a dat rezultate de succes în 

special atunci când oraşe mici şi comune cooperează în diferite proiecte; 

                                                 
81 Popovici, D., - Mutaţii în constituirea şi utilizarea finanţelor publice – Articol Publicat în Sesiunea de comunicări  

ştiinţifice internaţională „O societate a cunoaşterii în spaţiul Europei Unite” – Universitatea Tibiscus Timişoara, Mai 2007 
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c. tehnopoluri - formă de dezvoltare locală bazată pe ştiinţă, resursele concentrându-se în domeniul 

cercetării; 

d. districte industriale – formă de organizare industrială destinată să combine producţia şi relaţiile 

umane, în vederea stimulării inovării şi expertizei tehnologice, resursele ne-materiale şi sprijinul 

comunităţilor locale constituind elemente cheie ale funcţionalităţii acestui model. 

Analiza experienţei în domeniu, în ultimii ani, a ţărilor vest-europene arată că este de dorit ca 

abordarea dezvoltării economice locale să se realizeze în mod descentralizat, pentru atingerea 

performanţelor scontate optându-se pentru dimensiunea organizatorică a dezvoltării locale care să asigure 

combinaţia optimă între factorii naţionali şi cei de ordin local, rezultând cu claritate rolul preponderent 

pe care pot şi trebuie să şi-l asume faţa de dezvoltarea economică locală, tocmai coaliţiile dintre factorii 

naţionali şi cei locali. 

2.1.3. Actorii locali implicaţi în dezvoltarea economică locală  

Aşa cum am prezentat anterior, abordarea economiei locale în Europa de Vest are în vedere, cu 

preponderenţă, colectivităţile locale teritoriale.  

Conceptul se bazează pe faptul că agenţii colectivităţii teritoriale au dezvoltat o identitate 

regională, în primul rând prin unităţile beneficiare ale politicilor de dezvoltare locală şi ale intervenţiilor 

autorităţilor locale. 

După gradul de ocupare a populaţiei şi după veniturile realizate de aceasta, economia locală la 

nivelul unui teritoriu instituţional poate fi: 

 de tip rural; 

 de tip urban. 

Din punctul de vedere al ponderii activităţilor economice desfăşurate la nivelul unui teritoriu 

instituţional (comună, oraş, judeţ, regiune), economia locală poate fi: 

a) primară – când majoritatea veniturilor sunt create din obţinerea şi producerea materiilor prime, 

industriale sau agro-alimentare; 

b) industrială – locurile de muncă şi veniturile populaţiei sunt datorate activităţii unităţilor 

industriale; 

c) terţiară – ponderea serviciilor (turism, comunicaţii, bănci etc.) constituie majoritatea locurilor de 

muncă, veniturilor locuitorilor şi ale autorităţilor locale. 

Economia locală poate fi abordată şi din prisma resurselor financiare de care dispun colectivităţile 

locale.  

Resursele colectivităţilor locale provin în marea majoritate din impozitele locale plătite de agenţii 

economici şi persoanele fizice.  

În consecinţă, unităţile beneficiază de politicile economiei locale şi, prin impozitele şi taxele locale, 

finanţează, în mare parte, cheltuielile administraţiei publice locale, în speţă pentru serviciile publice 

livrate de aceasta.  

În aceste condiţii, am putea spune că mediul de afaceri reprezintă actorul principal al dezvoltării. 

În realitate, în actuala perioadă de tranziţie din România, identificarea actorilor care participă la 

dezvoltarea economico-socială locală este o operaţiune relativ dificilă.  

În principiu, însă, într-o primă clasificare - ca arie de desfăşurare a acţiunii lor – distingem: 

 actori locali; 

 actori centrali. 
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Putem enumera, totuşi, câţiva actori relevanţi prin structura şi prezenţa lor în teritoriu82: 

1. Autorităţile administraţiei locale sau judeţene  - ca responsabili ai dezvoltării în aria în care îşi 

exercită autoritatea. Acţiunile lor în favoarea dezvoltării economice sunt considerate drept, locale, atât 

datorită spaţiului de desfăşurare, dar şi din cauza iniţiatorilor politicilor. Ele sunt în mod esenţial apanajul 

regiunilor, care au un rol fundamental în atribuirea anumitor ajutoare, totuşi, în acţiunea economică, rolul 

lor este unul timid. 

2. Camerele de Comerţ, Industrie şi Agricultură - cu responsabilităţi precise în ceea ce priveşte 

dezvoltarea mediului de afaceri. Acestea ocupă un loc aparte, ele având rolul de a coopera cu colectivităţile 

locale dar şi cu ceilalţi agenţi independenţi de puterea publică. Ele dispun de autonomie financiară, graţie 

încasărilor fiscale şi parafiscale (de exemplu cotizaţiile membrilor). Funcţiile acestora sunt de natură 

consultativă şi de informare, pot contribui la formarea profesională, stabilirea de contacte, orientarea 

întreprinderilor spre oportunităţi, etc. 

3. Centrele de servicii şi instruire pentru afaceri - de tipul incubatoarelor de afaceri sau al 

centrelor pentru dezvoltarea IMM-urilor. Rolul acestora este de a desfăşura la nivel local pe lângă 

asigurarea asistenţei de specialitate în înfiinţarea şi organizarea unor unităţi de interes local şi asigurarea 

activităţii de reprezentativitate a acestor unităţi în relaţiile cu comunitatea locală, cu mediul de afaceri în 

general. 

4. Asociaţiile de întreprinzători particulari - ca forme de parteneriat bazat pe comunitatea de 

interese economice, au rolul în primul rând de a familiariza întreprinzătorii cu avantajele formelor 

asociative de parteneriat, a le canaliza acţiunile pe acele activităţi pe care le ştiu foarte bine să le desfăşoare. 

Pun la dispoziţia întreprinzătorilor particulari îndrumări metodologice, dar şi de strictă specialitate pe 

domeniul asociativ ale, respectiv le reprezintă interesele în relaţiile acestora la nivel naţional şi 

internaţional. 

5. Universităţile - ca potenţiali realizatori ai transferului tehnologic şi ca formatori /responsabili ai 

calificării superioare a viitorilor manageri în special prin cursurile postuniversitare unde există posibilităţi 

pentru o strictă specializare pe domeniul dezvoltării economice locale au un rol covârşitor. Cursurile de 

master organizate de acestea pe linia managementului unităţilor administrativ teritoriale, a contabilităţii şi 

finanţelor, a dezvoltării rurale au tot mai mulţi aderenţi în rândul tinerilor de facultăţi care nu-şi găsesc 

recunoaşterea în mediul urban şi se orientează cu precădere înspre comunităţile locale comunale. 

6. Serviciile publice deconcentrate din teritoriu - ca reprezentante ale unor instituţii centrale, 

acţionând pe coordonatele stabilite la nivel superior. Între acestea: amenajarea teritoriului, ca linie 

directoare în vederea obţinerii unei mai bune repartiţii a oamenilor şi activităţilor în teritoriu. 

Deconcentrarea nu trebuie înţeleasă ca o dezangajare totală a statului în politica locală, ci doar un transfer 

de preocupări şi de atribuţiuni. Viziunea dezvoltării locale trebuie să fie deţinută şi de autorităţile centrale. 

în plus, statul dispune şi de un aparat statistic adecvat şi adaptat urmăririi dezvoltării locale, studii 

comparative, previziuni pe termen lung, viziune din afară, care este uneori mai obiectivă. 

7. Societăţile comerciale - cu rol decisiv în transformarea resurselor economice locale în bunăstare 

generală. Acestea au o dublă ipostază în dezvoltare, una a beneficiarilor, a doua a actorilor principali, atât 

ca plătitoare de impozite, cât şi ca producătoare de bunuri şi servicii sau de locuri de muncă. Este ştiut că 

plecarea sau închiderea unui mare grup provoacă adevărate traume în regiunile în care se produc asemenea 

fenomene. Pe de altă parte, marile grupuri sunt, în multe cazuri, cele care au determinat ridicarea 

economică a unor regiuni. Alte forme de contribuţie a grupurilor industriale sunt: participările acestora în 

parteneriate la diverse iniţiative locale, civice şi economice, sprijin tehnic şi logistic, inovare şi progres 

tehnologic pe care le aduc ca aport comunităţii;etc. 

                                                 
82 Bibu, N., Foltean, F. – Managementul organizaţiilor publice – Editura  Cecma Partner, 2002, Timişoara, p. 220. 
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8. Cadrul European – este cel mai nou factor şi actor. Uniunea Europeană are ca principală 

îngrijorare în acest sens, diversitatea situaţiilor de dezvoltare economica locală. Interesul acestuia este de a 

reduce deficitele de dezvoltare şi de a veghea la respectarea regulilor de concurenţă. De asemenea vizează, 

problema armonizării sistemelor fiscale şi a disparităţilor. Pentru a evidenţia importanţa de care se bucură 

dezvoltarea locală în cadrul viziunii europene, este suficient de a remarca faptul că politicile regionale 

reprezintă al doilea post bugetar de cheltuieli, după politica agricolă. Uniunea Europeană investeşte enorm 

şi în dezvoltarea unor puncte care nu ţin neapărat de dezvoltarea locală dar care au impact substanţial 

asupra ei (infrastructuri, reţele, euroghişee). 

În principiu, pentru o democraţie locală şi o descentralizare reală, se pune problema apariţiei 

unor centre de sinergie la nivel local – Consiliul de Dezvoltare Economică şi Socială, Agenţii de 

dezvoltare etc. - care să aibă ca misiune principală identificarea actorilor (persoane /structuri) cei mai 

interesaţi să fie implicaţi în proiecte şi în acţiuni de dezvoltare economică, dar şi găsirea celui mai bun 

mod de realizare a unor parteneriate concentrate pe obiective generale, dar şi punctuale.  

De asemenea, în realizarea colaborării pentru sprijinirea dezvoltării economice locale este 

importantă şi identificarea resurselor şi a experienţei pe care fiecare din actorii interesaţi le pot 

aduce în folosul comun. 

În principiu, cele trei mari sectoare care includ persoane sau grupuri (actori) interesate de 

dezvoltarea economică locală sunt: 

1. Administraţia publică locală - APL;  

2. Mediul de afaceri şi reprezentanţii lui; 

3. Comunitatea locală (reprezentată, adesea, de organizaţiile neguvernamentale - ONG). 

În principiu, administraţia publică judeţeană (respectiv cea locală) este (şi trebuie să fie) 

motorul dezvoltării economice locale.  

În cadrul sectorului public local, administraţia publică locală este autoritatea locală care dispune 

de autonomie şi care poate avea iniţiative în ceea ce priveşte dezvoltarea economică locală. 

Administraţia publică locală este principalul agent al dezvoltării economice locale, idee analizată 

şi susţinută pe larg într-una din primele lucrări româneşti pe această temă83. 

Aceasta se realizează prin soluţionarea unei game largi de necesităţi ale dezvoltării economice - 

dezvoltarea agenţilor economici existenţi, stimulente legate de impozite pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii, planificarea urbană. 

Administraţia publică locală îndeplineşte mai multe roluri în dezvoltarea economică locală şi 

anume: 

a. analizează economia locală – respectiv se analizează datele economice şi sociale din teritoriul 

local în scopul fundamentării planificării strategice şi conceperii programelor de dezvoltare; 

b. asigură conducerea procesului de dezvoltare economică locală;  

În urma diagnosticării economiei locale în teritoriu, autorităţile locale facilitează alocarea 

resurselor, emit reglementările favorabile dezvoltării locale şi realizează proiectele de dezvoltare. 

Pentru realizarea obiectivului comun al dezvoltării economice locale, autorităţile publice locale 

concentrează în acest proces resursele umane, intelectuale şi financiare ale sectorului privat şi ale 

colectivităţilor locale.  

În calitate de coordonator principal al dezvoltării economice locale, autorităţile locale stabilesc 

planuri şi strategii pe termen scurt, mediu şi lung. 

                                                 
83 ADETIM - Ghid practic pentru dezvoltarea economică locală - Editura EuroBit, Timişoara, 2000. 



 67 

c. administrează proiectele de dezvoltare economică locală; 

Administraţia publică locală gestionează proiecte care stau la baza programelor şi politicilor 

dezvoltării economice locale. 

Această activitate include conceperea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi perfecţionarea 

programelor şi politicilor de dezvoltare economică locală.  

Instrumentele bugetului local şi ale managementului financiar sunt hotărâtoare pentru o planificare 

strategică corespunzătoare. 

d. furnizează serviciile publice locale; 

Administraţia publică locală furnizează o serie de servicii sau asigură furnizarea acestor servicii de 

către terţi.  

Asigurarea serviciilor poate include aprovizionarea cu apă, transportul în comun, salubritatea, 

iluminatul public, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia şi paza cetăţenilor, asistenţa sanitară. 

e. întreţine un climat local favorabil cetăţenilor şi agenţilor economici locali. 

Rolul cel mai important pe care administraţia publică locală îl are în dezvoltarea economică locală 

este de a crea şi menţine un climat local favorabil cetăţenilor şi agenţilor economici locali pentru ca aceştia 

să prospere.  

Mediul local funcţionează atât ca suport, dar şi ca stimulent pentru înfiinţarea şi extinderea agenţilor 

economici, impactul fiind direct şi asupra cetăţenilor prin  creşterea veniturilor proprii şi crearea de noi 

locuri de muncă. 

Asigurarea accesului populaţiei la şcoli, spitale şi magazine, precum şi existenţa unor servicii 

publice locale de calitate sporesc atractivitatea zonei respective atât pentru cetăţeni, cât şi pentru agenţii 

economici dornici să se stabilească în acel teritoriu. 

După Administraţia publică locală, sectorul privat este al doilea factor implicat, fiind un actor 

important în dezvoltarea economică locală, rolul acestuia concretizându-se în: 

 crearea de locuri de muncă; 

 contribuţia materială şi financiară în sprijinul comunităţii locale; 

 participarea la procesul de planificare strategică locală; 

 coparticiparea la furnizarea de servicii publice locale. 

Băncile şi alte instituţii de credit participă la circuitul economic local prin finanţarea societăţilor noi 

şi a celor existente care se dezvoltă. 

Acestea pot susţine proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii locale şi pot sprijini programele de 

finanţare publică, punând la dispoziţia administraţiei locale fonduri provenite din depozitele persoanelor 

juridice. 

De altfel, şi administraţia publică locală poate coopera cu băncile prin programele de dezvoltare 

locală. 

Investitorii privaţi sunt o altă categorie importantă cu care administraţia publică locală poate 

coopera pentru realizarea unor planuri de dezvoltare în domeniul imobiliar, reabilitarea unor servicii 

publice locale, revitalizarea unor cartiere sau amplasamente specifice (parcuri, grădini publice, teatre, şcoli 

etc.). 

Comunitatea locală reprezintă cel de-al treilea factor implicat în economia locală.  

În acest sector sunt incluse toate persoanele care nu fac parte din primele două sectoare, cel public 

şi cel privat. 
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În sectorul comunităţii locale se includ, de pildă, persoanele fizice, asociaţiile profesionale, 

bisericile şi grupurile confesionale, organizaţiile de cartier, instituţiile de învăţământ local, organizaţiile 

neguvernamentale cu activitate locală. 

Persoanele fizice constituie principala componentă a comunităţii, ele fiind, în acelaşi timp, şi 

forţă de muncă şi principalul consumator.  

În termeni politici, ele sunt cele care votează şi aleg autorităţile locale, fiind şi beneficiari şi 

contribuabili la programele dezvoltării economice locale. 

Asociaţiile profesionale, instituţiile de învăţământ şi organizaţiile neguvernamentale pot participa - 

separat sau împreună - la elaborarea şi susţinerea programelor de dezvoltare economică locală. 

De asemenea, bisericile şi organizaţiile de cartier au posibilitatea de a se adresa unei anumite părţi a 

populaţiei şi de a obţine, eventual, sprijinul acesteia în iniţiative de dezvoltare locală. 

La rândul lor, instituţiile de învăţământ (şcoli, universităţi) şi centrele de cercetare reprezintă 

importante resurse în implementarea programelor de dezvoltare a economiei locale. 

Din perspectiva noastră, organizaţiile neguvernamentale (ONG) cu activitate locală sunt cele 

mai utile şi eficiente în domeniile în care oficialităţile sunt implicate insuficient (din cauza lipsei de 

timp, de resurse, de interes, de atribuţii legale etc.).  

De asemenea, organizaţiile neguvernamentale au rezultate şi în promovarea IMM la nivel local, în 

facilitarea accesului întreprinzătorilor la capital şi asistenţă tehnică, în calificarea profesională şi pregătirea 

managerială. 

Apreciem, însă, că pe ansamblu, administraţia publică locală constituie motorul principal şi 

animatorul dezvoltării locale, răspunzând unei game largi de necesităţi ale acesteia, cum ar fi 

atragerea de investiţii, dezvoltarea, marketing-ul sau finanţarea agenţilor economici, asigurarea unor 

proprietăţi imobiliare, acordarea unor facilităţi legate de impozite, sprijinirea educării şi a pregătirii 

salariaţilor, dezvoltarea IMM-urilor, întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii etc. 

Mai mult, administraţia publică locală îşi poate asuma rolul de lider în demersurile pentru 

crearea şi organizarea coaliţiilor/parteneriatelor necesare pentru realizarea unor obiective de interes 

general. 

De menţionat, însă, că prin administraţie publică locală trebuie să înţelegem nu doar 

autorităţile alese, ci şi personalul angajat.  

Ambele componente au un rol esenţial, asigurând conducerea procesului de dezvoltare economică 

locală, cât şi o continuitate - cât mai puţin influenţată de schimbările politice – a demersurilor iniţiate în 

această direcţie. 

Deşi guvernul este implicat, în special, în generarea şi implementarea unor soluţii şi politici la nivel 

macro, administraţia publică locală şi regională rămâne un consumator al resurselor guvernamentale.  

Ori, prin încurajarea şi dezvoltarea legăturilor cu agenţiile guvernamentale şi cu oamenii politici, 

administraţia publică locală devine purtătorul de cuvânt şi promotorul investiţiilor şi al dezvoltării în 

zonele respective. 

În ciuda cadrului fixat prin legile descentralizării, rolul fiecărei colectivităţi locale nu este definit 

cu exactitate şi, în plus, prin legislaţia actuală s-au creat condiţii pentru apariţia şi dezvoltarea unor noi 

forme de cooperare, precum asociaţiile de dezvoltare comunitară (de regulă, comunităţi de comune), 

comunităţile de oraşe sau zonele metropolitane (ca o combinaţie între primele două). 

În egală măsură, dezvoltarea locală este influenţată şi de apariţia unor structuri specifice, a 

specialiştilor în domeniu şi, mai ales, de elaborarea documentelor de planificare, de genul politicilor 

publice şi a strategiilor de dezvoltare. 
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Pe ansamblul Uniunii Europene – UE, situaţia este mult mai complexă, evoluţiile permanente din 

diverse ţări, existenţa unui decalaj între rolul teoretic al diferiţilor agenţi şi intervenţiile lor efective în 

practică conducând chiar la necesitatea redefinirii misiunii diferiţilor agenţi ai dezvoltării economice 

locale – societăţile comerciale, diferitele colectivităţi locale, Camerele de Comerţ şi Industrie, Statul şi 

Uniunea Europeană. 

Ori, de la sine, ca parte integrantă a Comunităţii Europene, ţara noastră trebuie să acţioneze 

constant în vederea alinierii la evoluţiile ce se manifestă pe acest plan. 

Pe de altă parte, UE este îngrijorată tot mai mult de diversitatea situaţiilor şi politicilor puse în 

practică de diversele state membre, în încercarea de a reduce - prin propriile lor politici regionale - 

diferenţele de dezvoltare din diferitele regiuni. 

Şi nu în ultimul rând, Uniunea Europeană trebuie să rezolve problema diversităţii sistemelor 

fiscalităţii locale şi, ca urmare, să se încerce realizarea unei eventuale armonizări a acestora (situaţie care 

se explică nu doar prin nivelurile diferite de impozitare, ci şi prin definirea structurii fiscale locale şi a 

bazelor de impozitare).  

Noile restricţii la care sunt supuse politicile fiscale centrale - ca urmare a construcţiei europene - 

sunt susceptibile de a avea, în primul rând, consecinţe diferite asupra fiscalităţii locale, statele putând 

încerca să transfere o parte din cheltuieli asupra autorităţilor descentralizate (tendinţă care există, însă, şi 

independent de construcţia europeană).  

2.1.4. Priorităţi şi obiective ale dezvoltării economice locale, prin prisma integrării în 
Uniunea Europeană 

Pe fondul transformărilor economico-sociale intervenite după anul 1989, la nivelul unităţilor 

administrativ teritoriale (UAT) româneşti s-au constatat stări de declin în ceea ce priveşte 

dezvoltarea socio-economică, mai ales la cele din mediul rural, situaţii favorabile regăsindu-se doar în 

cazul marilor aglomerări urbane. 

În această perioadă, pe fondul unei rate a natalităţii scăzute, populaţia la nivel naţional a scăzut, în 

timp ce, la nivelul UAT regăsindu-se tendinţe diferite, cum ar fi - creşterea populaţiei în marile aglomerări 

urbane, scăderea celei din oraşele mici şi mijlocii şi o uşoară creştere a numărului locuitorilor din mediul 

rural. 

În acest timp, evoluţia economiei din 1990 şi până în prezent a fost caracterizată de restructurarea 

activităţilor economice, de liberalizarea preţurilor, de dezvoltarea sectorului privat (concomitent cu 

diminuarea celui public), de creşterea rolului administraţiei publice în angrenajul economic, de apariţia şi 

creşterea şomajului şi a inflaţiei, pe fondul scăderii producţiei şi al unor creşteri economice negative, ceea 

ce a condus la o stagnare (sau chiar degradare) a condiţiilor economico-sociale de la nivelul majorităţii 

unităţilor administrativ teritoriale. 

Pentru a se dezvolta cu succes - economic, social, cultural etc. - comunităţile locale trebuie să aibă 

propriile lor viziuni şi strategii de dezvoltare, prin planificarea strategică urmărindu-se, în primul rând, 

maximizarea utilizării resurselor locale şi construirea unei perspective asupra dezvoltării viitoare a 

comunităţii, în contextul naţional, regional şi european. 

Pe lângă asigurarea creşterii economice, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea unor 

politici coerente - compatibile cu cerinţele integrării europene şi euro-atlantice - aceste strategii trebuie să 

urmărească modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică, astfel încât să se răspundă cât mai 

bine nevoilor cetăţenilor. 

Având în vedere evaluarea situaţiei de ansamblu a unităţilor administrativ teritoriale,  potenţialul 

economic şi criteriul determinant al concordanţei cu cerinţele integrării europene au fost identificate 

următoarele priorităţi ale dezvoltării economico-sociale locale: 

1.  Diversificarea şi extinderea bazei industriale, prin: 
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 investiţii productive în vederea creării şi menţinerii locurilor de muncă permanente; 

 reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor şi clădirilor care concură la producerea 

de valori şi bunuri materiale; 

 reabilitarea infrastructurii fizice; 

 dezvoltarea de parcuri industriale; 

 atragerea întreprinderilor mici şi mijlocii în sfera producţiei prin reabilitarea şi dezvoltarea 

infrastructurii fizice în zonele defavorizate economic; 

 dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea creării de activităţi industriale 

complementare sau alte sectoare ale producţiei materiale care să asigure dezvoltarea economică. 

2.  Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural, prin: 

 dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice din mediul rural în vederea atragerii 

întreprinderilor mici şi mijlocii în activităţi bazate pe valorificarea resurselor locale; 

 investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie, în 

scopul preluării şi realizării de produse agro-alimentare care să asigure consumul intern şi posibilităţi de 

export; 

 investiţii în infrastructura sectorului prelucrării manufacturier. 

3.  Dezvoltarea turismului şi modernizarea serviciilor adiacente, prin: 

 reabilitarea zonelor, monumentelor, clădirilor de interes turistic şi modernizarea 

infrastructurii fizice;  

 susţinerea iniţiativei private în crearea şi dezvoltarea de unităţi turistice, cu servicii la 

standarde internaţionale; 

 amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic, etnografic, cultural şi peisagistic deosebit în 

scopul dezvoltării turismului. 

4.  Dezvoltarea potenţialului de resurse umane, prin: 

 calificarea şi recalificarea forţei de muncă din economie; 

 training pentru personalul cuprins în sfera serviciilor; 

 programe de formare şi orientare profesională pentru tineri şi şomeri. 

Direcţionarea acestor strategii de dezvoltare urmăreşte cu precădere obţinerea de efecte social-

economice în concordanţă cu stimularea şi dezvoltarea potenţialelor existente la nivelul localităţilor. 

Obiectivul general al strategiilor va fi punerea în valoare a potenţialului material şi uman, în 

folosirea resurselor existente şi a identificării altor surse capabile să producă o dezvoltare durabilă şi 

echilibrată a unităţilor administrativ teritoriale, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de 

resurse al capitalului natural, vizând în principal: 

 revigorarea şi stabilitatea socio-economică; 

 modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice; 

 atingerea parametrilor minimali de funcţionare socială şi economică a localităţilor, în special 

în mediul rural. 
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2.2. Rolul parteneriatelor în realizarea unor proiecte de dezvoltare 
economică locală  

Am ales acest subiect deoarece considerăm că în România există deficienţe în această metodă de 

colaborare între sectorul public şi cel privat şi partea privată are reţineri cu privire la siguranţa implicării 

fondurilor într-un astfel de proiect. Chiar dacă rezultatele în sensul obţinerii de profit întârzie să apară, 

există totuşi certitudinea că investiţiile nu vor fi zadarnice în acest demers al dezvoltării economice locale. 

Din perspectiva analizei modului de finanţare a dezvoltării economice locale, este important să 

prezentăm conceptul de parteneriat în cadrul comunităţilor locale, una din cerinţele obţinerii unor 

resurse financiare externe fiind utilizarea acestora de către cât mai mulţi beneficiari, precum şi 

acoperirea unei game cât mai largi de necesităţi ale comunităţilor locale. 

2.2.1. Definirea conceptului de parteneriat public privat 

Parteneriatul Public-Privat (PPP) se constituie ca o modalitate viabilă de introducere a 

managementului privat în serviciile publice, pe calea unei legături contractuale de lungă durată, 

între un operator privat şi o autoritate publică. 

Parteneriatul între sectorul public (reprezentat de administraţia publică locală şi/sau judeţeană) şi 

sectorul privat (reprezentat de agenţii economici locali / reprezentanţi ai organizaţiilor acestora) reprezintă 

o înţelegere şi un angajament comun al părţilor pentru rezolvarea unor probleme comune, de interes 

comunitar. 

Parteneriatul public privat exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate publică şi 

sectorul privat, respectiv, prin organizaţii neguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori 

companii, pentru realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă şi în 

dezvoltarea locală. 

Conceptul de "parteneriat public privat" a fost utilizat mai întâi în Marea Britanie şi în Statele 

Unite ale Americii, iar începând cu mijlocul anilor 1980 a fost introdus şi în Germania, cu precădere în 

abordările teoretice despre dezvoltarea urbană.  

În prezent, pentru rezolvarea problemelor majore de interes comunitar, statele europene avansate 

operează în mod curent cu acest concept, acesta dovedindu-şi eficienţa în realizarea unui mediu de afaceri, 

politic şi social propice dezvoltării economico-sociale la nivel administrativ teritorial local. 

În privinţa rezultatelor, parteneriatul constituie premisa asigurării coerenţei aplicării unor 

programe şi a transparenţei realizării lor. În acelaşi timp, parteneriatul contribuie implicit la întărirea 

sistemului de conducere şi la dezvoltarea locală în ansamblul ei. Toate aceste aspecte însă depind în mare 

măsură de gradul de descentralizare a administraţiei publice, precum şi de identificarea prealabilă a agendei 

de dezvoltare locală. 

2.2.2. Cadrul juridic existent privind Parteneriatul Public Privat, motivele ce stau la 
baza formării şi domeniile de aplicare ale acestuia 

Sprijinirea dezvoltării economico-sociale locale prin implementarea unor parteneriate de tip public-

privat reprezintă o noutate în ţara noastră.  

În cadrul oricărei abordări a conceptului de parteneriat public - privat trebuie avute în vedere 

prevederile legislative care stabilesc maniera în care aceste parteneriate pot fi constituite şi organizate. 

În România, dispoziţiile legale în această materie se află încă într-o stare incipientă, referirile la o 

asemenea modalitate de cooperare fiind succinte şi, deseori, fără un conţinut adecvat. Cadrul legal care 

permite instituţionalizarea dezvoltării socio-economice locale, respectiv judeţene, este asigurat de o serie de 

acte normative: 
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Constituţia României şi Codul Civil care asigură cadrul legal pentru funcţionarea instituţiilor de 

drept public şi exercitarea dreptului de asociere; 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (republicată) - care reglementează posibilitatea 

asocierii administraţiei publice locale/judeţene cu alte persoane juridice de drept public şi privat, 

Legea nr. 315/2004 actualizată care asigură cadrul legal pentru instituţionalizarea dezvoltării 

regionale în România; 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 - reglementează modul de constituire, organizare şi funcţionare a 

persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii sau federaţii; 

Legea nr. 346/2004 - a cărei dispoziţii propun măsuri concrete de stimulare a înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale. 

 

Câteva din motivele care stau, în general, la baza iniţierii parteneriatului public - privat, sunt: 

 Creşterea deficitului financiar la nivelul unităţilor administrativ teritoriale; 

 Problemele de competenţă şi de capacitate în administraţia publică locală; 

 Restructurarea economiei locale; 

 Eliminarea efectelor strategiei de piaţă a forţelor de muncă şi ale strategiilor sociale; 

 Tendinţa de implicare cât mai redusă a statului în gestionarea problemelor comunităţii 

locale; 

 Restructurarea profundă a economiilor naţionale pe plan mondial.  

 

Motivaţiile sectorului privat de implicare în parteneriatul public privat sunt: 

 Obţinerea de comenzi în domeniul infrastructurii şi a proiectelor de interes general cu 

finanţări din fonduri publice centrale şi locale; 

 Activitate într-un mediu concurenţial deschis; 

 Colaborarea cu sectorul public pentru operaţiuni de profit; 

 Atragerea investitorilor autohtoni şi străini; 

 Finanţarea realizării proiectelor de infrastructură care asigură logistica pentru dezvoltarea 

afacerilor; 

 Creşterea profitului propriu prin parteneriate de afaceri; 

 Siguranţa afacerilor, stabilitatea şi predictibilitatea mediului economic; 

 Implicarea în sistemul de asigurări sociale bazat pe fonduri private, investiţii şi pensii 

private profesionale; 

 Multiplicarea şi diversificarea locurilor de muncă. 

 

Domeniile publice în care se aplică diversele forme ale parteneriatului public privat sunt multiple şi 

pot avea următoarea localizare: 

 în dezvoltarea comunităţilor locale; 

 în dezvoltarea infrastructurii de susţinere a activităţilor economice: crearea unor centre 



 73 

comerciale şi de afaceri atractive, înfiinţarea unor centre pentru congrese şi simpozioane, etc.; 

 în promovarea dezvoltării în domeniul turismului şi al ocupării timpului liber; 

 în sprijinirea sectorului cultural - construirea centrelor culturale, edificiilor, etc.; 

 în dezvoltarea infrastructurilor existente şi a obiectivelor de interes comunitar; 

 în dezvoltarea economică şi a marketingului la nivelul localităţilor; 

 în domeniul politicilor şi al planning-ului social; 

 în dezvoltarea tehnologică şi încurajarea transferului de tehnologie (parc tehnologic, parc 

industrial); 

 în protecţia mediului ambiant. 

2.2.3. Caracteristicile parteneriatului public privat, avantajele şi riscurile acestuia   

Ca urmare a situaţiei tot mai dificile a administraţiei publice locale, atât din punct de vedere 

financiar, cât şi al sarcinilor acesteia, în noul context al dezvoltării economice, pe plan mondial s-au 

practicat diverse forme de cooperare cu sectorul privat de la schimburi de informaţii până la proiecte 

comune în cele mai diverse domenii, sectorul privat fiind atras în rezolvarea unor sarcini ale acesteia.  

Într-un studiu realizat la solicitarea ministerului olandez pentru urbanizarea şi organizarea spaţiului 

se sublinia ca şi caracteristică principală a parteneriatelor de tip public privat faptul că "una sau mai multe 

instituţii publice cooperează cu una sau mai multe instituţii private, pe baza unor înţelegeri contractuale 

comune sau într-o alianţă realizată în comun cu toate partidele participante, în vederea atingerii unor 

scopuri comune, cu condiţia ca fiecare partid participant să-şi menţină identitatea şi scopurile proprii 

propuse".84 

Proiectele de parteneriat public - privat nu pot fi integrate intr-un model strict determinat. Acestea 

trebuie să fie adaptate la contextul local şi să permită dezvoltarea în timp.  

Un parteneriat public privat are următoarele caracteristici:  

 furnizează servicii la o calitate înaltă şi la cele mai scăzute costuri pentru public; 

 optimizează alocarea şi transferul unei părţi a riscului către sectorul privat; 

 permite o evaluare mai bună a costului proiectului; 

 aduce beneficii economice şi sociale;  

 asigură modernizarea economiei şi obţinerea unor beneficii indirecte;  

 deschide accesul la piaţa financiară, combinat cu dezvoltarea pieţelor financiare locale;  

 conduce la concentrarea rolului statului în funcţia de reglementare;  

 aduce beneficii tehnologice;  

 conferă un nou rol al autorităţii publice: de proprietar de service / operator la controlor,  

 asigură stabilitatea proiectului.  

Punctele cheie ale metodei de finanţare a parteneriatului public privat sunt:  

 constituirea unui pachet financiar solid pentru întreg proiectul, implicarea comunităţii 

financiare oferind garanţia calităţii şi eficienţei; existenţa pachetului financiar nu poate justifica însa un 

proiect fără utilitate economică şi socială;  

 comunitatea financiară se concentrează pe calitatea parţilor care sunt implicate, contract, 

                                                 
84 Michael Junk - Studiu efectuat de ministerul olandez în “Independent Journalism Center”, 2005, p.13 



 74 

mediul instituţional şi economic, calitatea şi rolul companiilor de construcţii, capacităţile tehnice şi legale 

pentru concesionarea autorităţii, parametrii contractelor economice;  

 realizarea proiectului prin constituirea unor structuri ad-hoc: companii de proiect, care 

controlează toate aspectele proiectului şi relaţiile între părţile implicate;  

 implicarea autorităţii publice în finanţarea parteneriatului public privat se dovedeşte deseori 

a fi esenţială şi este justificată de interesul inerent socio-economic al autorităţii în proiect; această implicare 

poate consta într-o contribuţie sub formă de active, bani şi garanţii;  

 finanţarea convenţională este mai puţin potrivită pentru manevrarea acestui nivel de risc 

(puţine active, cash-flow bazat pe înregistrarea de venituri); alegerea opţiunii de finanţare depinde însa şi 

de durata proiectului şi de resursele financiare implicate;  

 continua dezvoltare a noilor instrumente financiar-bancare ar trebui să determine o creştere 

accelerată a tipurilor de finanţare, principalul efect fiind constituit de extinderea pieţei pentru parteneriatul 

public privat.  

Experienţa acumulată pe plan internaţional pune în evidenţă următoarele tendinţe:  

 ca rezultat al creşterii solicitărilor, majoritatea societăţilor comerciale au intrat în domeniul 

public de servicii management (municipalităţi);  

 abordare pragmatică a favorizat proiecte de organizare adaptate la fiecare context legal şi 

economic astfel încât fiecare tip de reţea să aibă o aplicare a unui model strict;  

 parteneriatul public privat constituie o asociere pe termen lung, care se bazează în mod 

inevitabil pe contracte incomplete; din nefericire, aceste evenimente trebuie anticipate şi este necesar un 

sistem reglementat care să implice existenţa unui organism independent;  

 un parteneriat public privat reprezintă un acord de durată, care atrage un grad de risc ce 

trebuie împărţit de parteneri; toleranţa de risc dovedeşte esenţialul evoluţiei proiectului.  

În ultima vreme, în România se constată o creştere tot mai mare a interesului pentru cooperarea 

dintre sectorul public şi cel privat, în realizarea de proiecte de infrastructură, în diferite sectoare de 

activitate. 

Creşterea disponibilităţii sectorului privat de a prelua o serie de responsabilităţi şi riscuri şi a 

sectorului public local de a privatiza serviciile de utilitate publică a avut ca rezultat multiplicarea eforturilor 

de introducere a conceptului de parteneriat public privat la realizarea obiectivelor şi proiectelor economico-

sociale în România. 

 

Avantajele potenţiale ale unui parteneriat public-privat, luând în considerare cadrul legal 

existent în România, în sinteză pot fi: 

 împărţirea costurilor de proiect între o autoritate publică locală şi terţi. În legea romană se 

poate observa că se pune accent pe resurse financiare atrase în întregime sau în mare parte de la un 

investitor, şi în mică măsură pe utilizarea banilor publici. Aceasta înseamnă că, preponderent, costurile sunt 

asumate de sectorul privat. 

 externalizarea unor activităţi din structura administraţiei publice locale ce pot fi mai bine 

realizate ca urmare a colaborării cu sectorul privat (de pildă, prin concesiune sau vânzare); 

 asigurarea transparenţei financiare (în principiu, deşi legea romană are deficienţe în acest 

sens, pornind de la structura bugetelor locale), concentrarea de capital financiar în sfera serviciilor publice 

şi a utilităţilor publice; 

 împărţirea riscurilor asociate unei activităţi economice, dacă parteneriatul se concretizează 

într-o activitate având ca scop obţinerea de profit; 
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 responsabilizarea şi sensibilizarea comunităţii de afaceri pentru a se implica în proiecte ce 

interesează comunitatea locală; 

 apariţia unor efecte pozitive în domeniul ocupării forţei de muncă şi asupra participanţilor la 

proiecte de interes pentru comunitatea locală; 

 utilizarea eficientă a experienţei deţinute de sectorul privat. 

 

Riscurile potenţiale ale unui parteneriat public-privat, luând în considerare cadrul legal 

existent în România, în sinteză pot fi: 

 nu există structuri (unităţi) la toate nivelele administraţiei locale (nivel de bază: comună şi 

oraş, apoi judeţ şi, în fine, la nivel naţional) pentru evaluarea oportunităţilor şi a proiectelor de parteneriat, 

ceea ce nu permite corelarea programelor de dezvoltare regională cu cele locale; 

 lipsa garanţiilor pentru acoperirea riscurilor financiare şi recuperarea investiţiei, aspect 

invocat de potenţialii investitori; 

 pericolul abandonării parteneriatului de către unul din parteneri într-o fază avansată de 

implementare a parteneriatului când s-au realizat deja anumite investiţii şi s-au avansat fonduri publice 

însemnate; 

 prioritatea acordată proiectelor pe termen scurt în detrimentul celor strategice, ca urmare a 

lipsei unei planificări strategice de dezvoltare locală şi de ierarhizare a priorităţilor; 

 ignorarea dispoziţiilor legale cu privire la asigurarea unui mediu concurenţial în privinţa 

funcţionării utilităţilor publice; 

 lipsa de transparentă şi de asigurare a unui tratament egal în privinţa atribuirii unui contract 

prin care se realizează un parteneriat (conform mecanismului prevăzut de O.G. nr. 30/2006); 

 confuzia terminologică creată între “acordul de proiect” şi “Contractul de proiect” şi 

procedura greoaie pe care o presupune încheierea “contractului de proiect” (adică finalizarea propriu-zisă a 

selecţiei investitorilor); 

 reglementarea exproprierii de terenuri în Legea nr. 247/2005 nu numai că descurajează 

implicarea proprietarilor de terenuri să participe la realizarea unui parteneriat public privat, dar transformă 

parteneriatul public privat într-o ameninţare la adresa garantării dreptului de proprietate. Cu alte cuvinte, 

legea română în loc să încurajeze proprietarii de terenuri să participe la realizarea unui parteneriat public 

privat a preferat introducerea unei măsuri de forţă care produce un efect contrar celui dorit; 

 limitarea posibilităţilor de privatizare a utilităţilor publice (ca soluţie alternativă mai 

eficientă), dacă ţinem cont de reglementările O.G. nr. 34/2006 coroborate cu cele ale Legii nr. 51/2006 

privind serviciile publice de gospodărire comunală. 

2.2.4. Elementele de bază pentru un parteneriat public privat de succes 

Consiliul Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat din SUA a identificat cinci elemente de succes 

care pot fi luate în considerare în realizarea unui parteneriat public-privat. 

 Elementul politic 

Un parteneriat public privat îşi poate realiza obiectivele doar dacă există un angajament clar din 

partea factorilor de decizie. Persoane cu putere decizională din partea administraţiei publice locale trebuie 

să îşi dorească să se implice în mod activ şi să sprijine conceptul de parteneriat public privat, mai mult 

decât atât, trebuie să asigure coordonarea şi conducerea fiecărui proiect de parteneriat. 
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Un conducător politic bine informat poate juca un rol important în minimalizarea posibilelor efecte 

negative datorate comunicării incorecte, percepţiilor greşite în legătura cu rezultatele scontate şi beneficiile 

unui proiect de parteneriat în derulare. 

 Implicarea sectorului public 

Din momentul în care parteneriatul public privat a fost agreat, sectorul public trebuie să rămână 

implicat în mod activ în derularea proiectului. 

Monitorizarea prezintă aceste cinci elemente punând la dispoziţie şi alte informaţii utile despre 

subiect, în cursul proiectului a performanţelor îndeplinite este un element de bază în asigurarea succesului. 

Această monitorizare trebuie făcută în mod sistematic printr-un grafic zilnic, săptămânal, lunar 

pentru fiecare din activităţile cuprinse în proiect şi pentru fiecare dintre partenerii implicaţi.  

De cele mai multe ori acest grafic de monitorizare face parte integrată din înţelegerea contractuală 

semnată de către parteneri. Monitorizarea va avea un rol pozitiv şi va fi flexibilă propunerilor de soluţii 

care vor trebui luate datorită schimbărilor apărute în mediul de afaceri şi economic. 

 Un plan bine pus la punct 

Încă de la început fiecare partener trebuie să-şi definească foarte exact obiectivele pe care şi le 

propune. Plecând de la obiectivele propuse în plan proiectul va fi elaborat cu cea mai mare atenţie. Dacă se 

consideră necesar, la acest punct se poate apela chiar la un expert independent, lucru care ar creste şansele 

de succes ale proiectului. 

Un plan bine elaborat descrie în detaliu, în mod clar, responsabilităţile celor două părţi atât pentru 

sectorul public cât şi pentru partenerul privat dar mai ales mecanismul de soluţionare a eventualelor litigii 

sau posibile neînţelegeri. 

 Comunicarea cu părţile implicate 

Un proiect parteneriat public privat are efecte nu doar asupra reprezentanţilor oficiali ai sectorului 

public şi ai partenerilor proiectului public-privat ci şi asupra altor categorii cum ar fi: salariaţii, cei care 

beneficiază de serviciul prestat, presa, sindicatele din domeniu, alte grupuri de interes.  

Toate aceste persoane pot avea o opinie personală şi de cele mai multe ori o concepţie greşită despre 

parteneriat şi beneficiile lui pentru publicul larg. Din acest punct de vedere este foarte importantă 

comunicarea deschisă cu toate părţile implicate sau grupuri de interes pentru a minimiza rezistenţa pe care 

ar putea să o opună pentru încheierea unui astfel de parteneriat. 

Prin comunicare se poate atrage comunitatea de partea proiectului iar acest lucru presupune atât 

înţelegerea diferenţelor culturale, analizarea grupurilor de interes şi nu în ultimul rând implicarea 

beneficiarilor de produse şi servicii. 

 Alegerea corectă a partenerului 

Oferta cea mai “ieftină” (lowest bid) nu este întotdeauna metoda cea mai bună pentru 

alegerea partenerului. Oferta cea mai “valoroasă” (best value) este elementul critic într-o relaţie de 

parteneriat de lungă durată şi este aspectul central al unui proiect de succes.  

Experienţa candidatului în domeniul care face obiectul proiectului reprezintă modul prin care se 

poate face cel mai bine selecţia partenerului.  

Cel mai simplu mod de selectare după acest ultim criteriu este listarea potenţialilor parteneri printr-

un mecanism unitar. 

Parteneriatul public privat îşi va dovedi viabilitatea şi eficacitatea în condiţiile în care cele două 

părţi sunt capabile să identifice interesele comune care-i determină să procedeze în consecinţă. 

Interesele comune pot fi sintetizate astfel: 
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 proiectul poate câştiga, calitativ, dacă administraţia publică locală va consulta sectorul privat 

încă din fazele iniţiale; 

 abordarea parteneriatului public privat poate aduce resurse financiare suplimentare, la proiectele 

ce servesc interesului public; 

 cerinţele pieţei pot fi mai bine înglobate în proiectele administraţiei publice locale, dacă 

colaborarea sectoarelor public şi privat este abordată în etapele iniţiale ale proiectului. 

 

Ţinând cont de elementele de bază parteneriatului public privat enunţate anterior, precum şi de 

interesele comune derivate din acest parteneriat, putem concluziona ca succesul utilizării parteneriatului 

este asigurat de următoarele elemente: 

 accesul liber pe piaţă a ofertanţilor, într-un cadru concurenţial loial; 

 protejarea interesului public prin încurajarea supravegherii asociaţilor şi a grupurilor 

implicate; 

 asigurarea unei compatibilităţi depline între aranjamentele parteneriatului public privat şi 

regulile ajutorului de stat (central şi local); 

 aprecierea justă a nivelului alocaţiilor financiare vis-à-vis de beneficiile sectorului public şi 

limitarea profitului sectorului privat; 

 selectarea celui mai potrivit tip de parteneriat public privat pentru proiectul anunţat; 

 evaluarea factorilor de succes şi a constrângerilor impuse de Comisia Europeană în alocarea 

de grant-uri; 

 realizarea în timp real a obiectivelor stabilite; 

 utilizarea cea mai bună a alocaţiilor financiare, condiţionate şi limitate la realizarea 

obiectivelor anunţate şi acceptate; 

 satisfacerea cerinţelor viitoare legate de legislaţie, sistemul financiar, capacitatea instituţiilor 

publice de a constitui  parteneriat public privat etc. 

 

Cu toate acestea putem afirma că succesul parteneriatului public privat mai depinde şi de 

recunoaşterea de către parteneri a obiectivelor şi sistemelor de control şi management, prin prisma 

acordurilor contractuale încheiate cu bună credinţă. 

2.2.5. Forme legale de constituire şi tipurile de parteneriate publice private  

Formele legale de constituire a parteneriatelor de tipul public-privat sunt: 

 

1. Forme de cooperare informaţionale cu scopul de: 

 obţinere a informaţiilor de specialitate pentru rezolvarea unor probleme specifice; 

 crearea unui climat de încredere şi cooperare; 

 realizarea unui consens asupra obiectivelor acţiunii şi a procedeelor utilizate pentru 

realizarea lor. 

Cooperări pentru orientare strategică, organizate sub forma unor grupuri de lucru cu participare 

din partea camerelor de comerţ, industrie şi agricultură, a agenţiilor specializate în dezvoltarea economică, 

a autorităţilor publice locale, a reprezentanţilor mass-media sau ai instituţiilor de învăţământ, cât şi a altor 

persoane recunoscute în mediile economice. Aceste colaborări urmăresc iniţierea de proiecte şi realizarea 
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unor activităţi referitoare la planificarea dezvoltării comunităţilor locale. Aceste cooperări se pot 

materializa prin încheierea unor convenţii între participanţi sau prin adoptarea unui 

statut/regulament. Deciziile, în cazul acestor parteneriate, se iau prin discuţii şi consens între 

participanţi. 

Înţelegeri referitoare la construcţii urbanistice la nivelul unui cartier orăşenesc, ca formă 

specială a cooperării orientate strategic, cu participarea organizaţiilor învecinate în scopul unei participări 

civice mai mari. Aceste înţelegeri sînt de tip contractual şi urmăresc planificarea şi executarea 

lucrărilor de dezvoltare a unor cartiere.  

Concurenţa între investitori - formă de pre-cooperare, ca premiză pentru cooperare în scopul 

găsirii celor mai bune propuneri de planuri inovatoare, a câştigării de noi investitori, a transferului de 

know-how pentru realizarea proiectului şi a finanţării necesare realizării tehnice. Ca formă juridică, 

partenerii se pot organiza în consorţii. 

 

2. Forme de cooperare reglementate contractual cu scopul de a realiza planificarea urbană, 

construirea de noi aşezări şi dezvoltarea/reînnoirea localităţilor. Se pot realiza prin: 

Contracte specifice pe proiecte sau constituirea unor societăţi comerciale mixte, cu participare 

din partea sectorului public - autorităţi ale administraţiei publice locale, diferite agenţii şi instituţii de 

interes public şi privat. 

Sarcinile cad atât în responsabilitatea părţii publice cât şi în a părţii private. Reprezentanţii 

sectorului public întreprind acţiuni menite să atragă participarea privată şi să faciliteze atingerea scopurilor 

propuse prin creşterea ponderii sectorului privat la finanţarea proiectelor, prin reducerea mijloacelor 

publice la realizarea obiectivelor propuse, (care să se limiteze la închirierea/concesionarea unor suprafeţe 

publice şi, eventual, a cofinanţării unor proiecte).  

Partea privată poate îndeplini multiple funcţiuni - participarea la realizarea şi finanţarea 

proiectelor, asigurarea managementului în vederea continuării proiectului după încheierea finanţării, 

participarea la costurile necesare realizării măsurilor referitoare la dezvoltarea infrastructurii locale etc.  

 

3. Parteneriate organizate sub forma unor societăţi comerciale cu scopul de a deplasa sarcinile şi 

activităţile din responsabilitatea autorităţilor publice locale în domeniul de interes al sectorului privat şi de 

evitare a unor restricţii administrative şi crearea unor structuri flexibile de lucru. 

Astfel, societatea comercială se poate constitui în formele prescrise de legislaţia în vigoare 

(societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată), cu participarea unor instituţii de drept public şi 

privat, cu diverse ponderi participative (cota parte dominantă a autorităţilor publice locale sau a părţii 

private; părţi sociale egale; participarea mai multor participanţi la proiect cu cote părţi reduse).  

 

4. Forme speciale de cooperare de tip public-privat cu scopul de a realiza restructurări urbane de 

amploare şi de a stimula investitorii privaţi.  

Aceste parteneriate au la bază iniţiativa unor foruri şi instituţii publice centrale şi locale, a 

reprezentanţilor autorităţii guvernamentale. Finanţarea acestor proiecte se face prin cofinanţarea şi prin 

repartizarea de mijloace între autorităţile guvernamentale, autorităţile administraţiei publice locale şi 

întreprinzătorii privaţi interesaţi în realizarea obiectivelor propuse. 

Evaluarea parteneriatelor public privat, sub aspectul riscurilor şi al beneficiilor, depinde de 

scopurile care se urmăresc şi de rezultatele obţinute. Totuşi, în baza cercetărilor efectuate pe această temă, 

se poate concluziona că "pentru actorul privat parteneriatele par a fi întotdeauna un avantaj” (cu 

excepţia cazurilor în care economia se află în recesiune sau ale stopării creşterii economice, când pot apărea 

riscuri şi pentru partea privată).  
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Pentru autoritatea publică locală, însă, rezultatele parteneriatului sunt, fie sub forma beneficiilor 

fie sub forma riscurilor. 

Riscurile şi beneficiile se pot sistematiza în funcţie de tipul şi frecvenţa cu care se manifestă, din 

categoria celor considerate ca fiind esenţiale amintim: 

La Beneficii: 

 posibilitatea realizării unor proiecte de anvergură, iniţiate de autorităţile administraţiei 

publice locale, a căror realizare este imposibilă fără participarea sectorului privat; 

 utilizarea eficientă a atuurilor şi prerogativelor conferite autorităţilor administraţiei publice 

locale şi reprezentanţilor sectorului privat; 

 depăşirea greutăţilor în îndeplinirea sarcinilor aflate în responsabilitatea administraţiei 

publice, reconsiderarea şi îmbunătăţirea imaginii acesteia; 

 stimularea participării firmelor private în cadrul unor programe şi proiecte de 

reînnoire/dezvoltare şi/sau de soluţionare a problemelor sociale; 

 posibilitatea îmbunătăţirii şi întăririi capacităţii concurenţiale, prin reducerea costurilor şi 

creşterea eficienţei, ca urmare a schimbului informaţional şi a know-how-ului între parteneri; 

 apariţia unor efecte pozitive în domeniul forţelor de muncă (mai ales în construcţii, servicii, 

instituţii culturale şi turism, domenii de înaltă tehnologie) şi asupra participanţilor la proiectele de interes 

pentru comunitate, în privinţa experienţei acestora, a flexibilităţii, dinamismului şi a acţiunilor proprii; 

 realizarea de contacte cu alţi operatori prezenţi pe piaţa locală; 

 stimularea interesului pentru investiţii a agenţilor economici privaţi, prin simplificarea şi 

accelerarea procedurilor de autorizare, precum şi prin delimitarea mai clară între activităţile autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 

La Riscuri: 

 neglijarea adaptării planificării dezvoltării comunităţii, în conformitate cu cererile şi 

preferinţele formulate de participanţii la procesul de dezvoltare economico-socială locală; 

 marginalizarea unor grupuri de persoane sau a unor zone/suburbii, în cazul derulării de 

proiecte referitoare la dezvoltarea urbană; 

 accentuarea inegalităţilor în structura socială, ca urmare a intervenţiei concurenţei şi a 

orientării agenţilor economici preponderent în direcţia creşterii profitului; 

 limitarea competenţelor autorităţilor publice locale şi intervenţia mai puternică a sectorului 

privat în realizarea sarcinilor autorităţilor administraţiei publice poate conduce la favorizarea intereselor 

unor grupuri din societate, la stabilirea de noi priorităţi şi de scopuri ale proiectelor; 

 înlocuirea viziunilor strategice pe termen lung cu proiecte orientate pe termen scurt, 

concentrate asupra unor efecte vizibile şi prezentabile, ceea ce favorizează pierderea perspectivei; 

 deteriorarea cadrului şi a procesului democratic de luare a deciziilor, care sunt tot mai mult 

orientate după interesele semnalate de reprezentanţii sectorului privat; 

 degradarea aspectelor sociale şi deplasarea interesului de la problemele sociale, prin 

orientarea acţiunilor şi proiectelor după legile pieţii; 

 pericolul ieşirii din parteneriate şi al abandonării proiectelor de către agenţii economici 

privaţi, după ce aceştia au beneficiat de anumite avantaje şi facilităţi (oferite de către autorităţile 

administraţiei publice locale, în scopul atragerii acestora în direcţia implicării lor în parteneriate). 
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În general, convenirea modului de repartizare şi asumare a riscurilor şi a beneficiilor între 

parteneri este esenţială.  

Riscurile pe care participanţii le acceptă vor depinde de tipul de organizaţie pe care o 

reprezintă şi de contribuţia fiecăruia la elaborarea şi activităţile unui parteneriat, principalul beneficiar al 

rezultatelor parteneriatului public - privat fiind comunitatea locală (circumscrisă zonei în care se dezvoltă 

această cooperare).  

Indiferent de forma pe care o îmbracă parteneriatul, trebuie să rezulte un beneficiu clar şi 

direct pentru comunitate, sub diferite aspecte:  

 sporirea încrederii şi interesului investitorilor, interni şi externi, pentru finanţarea/ 

cofinanţarea unor programe de dezvoltare locală;  

 apropierea autorităţilor administraţiei publice locale de problemele sectorului privat, 

cunoaşterea reciprocă şi cooperarea între cele două sectoare;  

 stabilirea în comun, cu participarea largă a tuturor membrilor comunităţii, a priorităţilor de 

intervenţie în dezvoltarea economică şi a modului de administrare a resurselor comune existente. 

Datorită necesarului mare de investiţii şi a problemelor financiare existente la nivelul administraţiei 

publice locale, în calitatea sa de principal responsabil de asigurarea unui mediu de afaceri corespunzător 

pentru creşterea bunăstării comunităţii, a devenit limpede că un angajament privat mai puternic în domeniul 

infrastructurii şi îmbunătăţirii serviciilor trebuie evaluat ca fiind pozitiv. 

În acelaşi timp, participarea şi finanţarea privată are un efect de accelerare asupra realizării 

proiectelor, permite realizarea de câştiguri şi degrevează autorităţile administraţiei publice locale de 

sarcinile referitoare la administrarea şi organizarea structurilor aflate în custodia lor.  

Crearea parteneriatelor între sectorul public şi cel privat - ca răspuns la probleme complexe care 

sunt percepute de către toţi factorii implicaţi, formarea lor fiind, de fapt, un proces de autoorganizare - 

prezintă o serie de avantaje. În primul rând, acestea grupează persoane cu experienţă într-o varietate mai 

mare de domenii.  

Cuprinzând mai multe sectoare, există perspective şi idei mai multe. În al doilea rând, acestea 

mobilizează atât resursele disponibile ale sectorului public, cât şi cele ale sectorului privat. Nu în ultimul 

rând, constituirea unui parteneriat public - privat şi învăţarea din experienţă generează încredere, 

ajutând la întărirea parteneriatului şi crescând dorinţa de sprijinire reciprocă. 

 

Pentru implicarea largă a comunităţii locale în procesul dezvoltării economice locale, nu este de 

ajuns, însă, simpla identificare a persoanelor interesate, ci trebuie găsit şi modul prin care acestea să 

poată lucra împreună. 

Crearea parteneriatelor (atât între agenţi economici, organizaţii ale agenţilor economici, ONG-

uri, universităţi, alte unităţi de administraţie publică locală, agenţii locale de resort, cât şi în cadrul acestora) 

este o modalitate eficientă de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare economică şi de concentrare a 

diverselor resurse.  

Deşi parteneriatele pot fi înfiinţate de către oricine din cadrul comunităţii, administraţia publică 

locală va avea întotdeauna un rol important în cadrul acestora, idee pe care pledează una din primele 

lucrări ştiinţifice, pe această temă, din România85.  

Tipurile de parteneriate luate în discuţie sunt:  

 parteneriatele între  domeniul public şi cel privat (inclusiv sub forma unor aranjamente 

contractuale); 

                                                 
85 ADETIM – Parteneriatul public-privat, Editura „Orizonturi Universitare”, Timişoara, 2000. 
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 parteneriatele cu sectorul comunităţii;  

 parteneriatele între unităţile de administraţie publică locală.  

Aceste parteneriate nu sunt exclusiv mutuale.  

De fapt, nu este neobişnuit, de exemplu, pentru un parteneriat regional/judeţean să includă mai 

multe unităţi ale administraţiei publice sau mai multe structuri guvernamentale şi reprezentanţi ai sectorului 

privat. 

 

Parteneriatele între Sectorul Public şi Privat 

Parteneriatele între sectorul public şi privat sunt angajamente comune pe termen lung, încheiate 

între cele două sectoare, menite să urmărească atingerea unor scopuri comune, care vizează mediul 

social, politic şi de afaceri din cadrul comunităţii.  

Adesea, parteneriatele între sectorul public şi privat apar ca răspunsuri la o anumită situaţie de 

criză (cum ar fi criza economică locală sau regională). 

Cele trei tipuri de parteneriate între sectorul public şi privat sunt:  

 parteneriatele bazate pe proiecte;  

 organizaţii pentru planificarea politicilor;  

 agenţiile de implementare.  

Parteneriatele bazate pe proiecte sunt create pentru a realiza obiective specifice sau pentru a 

supraveghea implementarea unui proiect anume, fiind axate, de regulă, pe o singură problemă prioritară. 

Un al doilea tip de parteneriate între sectorul public şi privat este cel al organizaţiilor pentru 

planificarea politicilor, adesea structurate sub forma unor comitete, comisii, grupuri de lucru etc. (relaţiile 

de acest fel având un caracter predominant consultativ).  

Al treilea tip principal de parteneriat între sectorul public şi privat este reprezentat de agenţiile de 

implementare (conduse de un consiliu public – privat), care sunt finanţate din ambele surse.  

În acest caz, se poate avea în vedere un singur scop (de exemplu marketing-ul) sau parteneriatul 

poate avea un caracter multifuncţional (în Timiş există exemplul ADETIM – Agenţia de dezvoltare 

economică a judeţului Timiş). 

Un ultim tip, mai special, de relaţie între sectorul public şi privat îl reprezintă aranjamentele 

contractuale.  

Pe măsură ce preia responsabilităţile de furnizare a serviciilor, administraţia publică locală poate 

încheia contracte cu societăţi private pentru furnizarea acelor servicii.  

De altfel, în ţările avansate, privatizarea serviciilor administraţiei publice locale este, de fapt, o 

practică relativ răspândită.  

Ori, adesea, cel mai simplu mod de asigurare a serviciilor pentru cetăţeni este încheierea unui 

contract cu o agenţie, care poate furniza aceste servicii mai ieftin şi mai bine.  

 

Parteneriatele cu Sectorul Comunităţii 

Parteneriatele cu sectorul comunităţii pot avea succes în cazul unor obiective de mică anvergură 

(care reprezintă, însă, primii paşi importanţi către o relaţie mai substanţială).  

Un bun model de parteneriat cu sectorul comunităţii îl reprezintă Corporaţiile pentru Dezvoltarea 

Comunităţii (CDC).  
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Aceste organizaţii non-profit au o abordare cuprinzătoare şi pe termen lung a dezvoltării economice.  

Caracteristica fundamentală a CDC-urilor este aceea că se adresează cartierelor şi, de aceea, ele se 

pot aplica şi la noi ţară, prin promovarea unor „comitete cetăţeneşti de cartier” sau a unor „centre 

comunitare”. 

 

Parteneriatele între unităţile de administraţie publică locală 

Necesitatea de a încheia parteneriate între unităţile de administraţie publică locală apare ca obiectiv 

necesară atunci când guvernul transferă responsabilitatea privind programele de dezvoltare 

economică către autorităţile locale şi o împart cu aceasta.  

 

Având în vedere funcţiile suprapuse, unităţile de administraţie publică locală trebuie să 

reconsidere relaţia cu guvernul, realizând parteneriate între ele pentru a îndeplini politicile de dezvoltare 

şi obiectivele proiectelor.  

Unele dintre cele mai complexe parteneriate includ, de asemenea, şi sectorul privat şi cel al 

comunităţii.  

Aceste relaţii iau, în principal, două forme: 

 Asociaţii municipale, orăşeneşti, comunale; 

 Cooperări regionale. 

Asociaţiile municipale, orăşeneşti, comunale joacă un rol important în furnizarea informaţiilor 

pentru primari şi administratori cu privire la cele mai bune practici şi chestiuni legislative, reprezentând un 

mijloc foarte important în cadrul cooperării între unităţile de administraţie publică locală, pentru schimbul 

de date, pentru comunicare şi pentru învăţarea modului prin care se realizează sarcinile. 

Cooperarea regională este un element esenţial al dezvoltării economice deoarece multe probleme 

cu care se confruntă administraţia publică locală nu pot fi abordate de o singură administraţie.  

Anumite necesităţi publice, cum ar fi controlul calităţii aerului, transportul şi alte elemente privind 

infrastructura fizică şi forţa de muncă au un caracter regional. 

Ele traversează graniţele locale şi implică comunităţile învecinate. 

Cooperarea regională permite, de asemenea, împărţirea resurselor şi a tehnicilor de soluţionare a 

problemelor. 

Facem precizarea că parteneriatul, odată început, nu asigură din start şi succesul proiectului 

pentru care s-a făcut. Pentru că acesta să fie unul reuşit, proiectul trebuie să îndeplinească anumite 

condiţii, cum ar fi adaptarea scării proiectului la finanţarea şi structura partenerilor; ipoteze realiste; 

susţinere şi angajare; încredere şi control; transparenţă şi claritate; evitarea monopolului şi încurajarea 

competiţiei. 

Putem afirma că este extrem de dificilă realizarea unui model unic de relaţionare, în vederea 

dezvoltării locale. Există consens doar asupra a trei elemente, întâi convingerea că politica la nivel local 

poate schimba lucrurile, apoi constatarea că este greu a se realiza un model de intervenţie unic şi că, în 

general, se practică preluarea modelelor de la o comunitate la alta. şi în al treilea rând, că dezvoltarea 

economică locală trebuie să aibă în vedere posibilele costuri sociale, efectele externe şi raportul de 

suportabilitate omogenitate-eterogenitate86. 

 

                                                 
86 Tiberiu Brăilean, op.cit. p.68 
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Pe ansamblu, deşi se constată mari diferenţe între diversele tipuri de parteneriate, există, totuşi, 

câteva linii generale comune care caracterizează eficacitatea acestor cooperări: 

 Stabilirea, în stadiile de început ale colaborării, a unor puncte comune privind definirea 

valorilor şi a scopurilor; 

 Realizarea unui parteneriat între cetăţeni şi instituţii; 

 Păstrarea unei linii deschise de comunicare între parteneri, astfel încât fiecare să beneficieze 

de o informare completă; 

 Toate contribuţiile trebuie să fie considerate egale; 

 Stabilirea unui limbaj comun. 

2.3. Sursele de finanţare ale dezvoltării economice locale    

2.3.1. Resursele dezvoltării economice locale  

Dacă vorbim despre resursele dezvoltării economice locale nu trebuie să înţelegem neapărat 

sprijinul financiar acordat administraţiei publice locale, ci mai degrabă problema resurselor de care dispun 

comunităţile locale.  

În Uniunea Europeană, ca şi în majoritatea ţărilor capitaliste, resursele financiare ale 

comunităţilor locale provin, în marea lor majoritate, din impozitele pe care le plătesc persoanele 

fizice şi juridice care locuiesc şi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriul de competenţă a acestora.  

Dacă avem în vedere că prin utilizarea funcţiilor finanţelor publice locale (de repartiţie, cu 

subfuncţia de constituire, de control şi de intervenţie), comunităţile locale, mai ales prin funcţia de 

intervenţie a acestora, în raport cu necesităţile concrete, pot transforma plătitorii de resurse financiare 

în beneficiari prin facilităţile pe care le acordă. 

Resursele financiare ale dezvoltării economice locale se asigură prin sistemul fiscalităţii, 

înţelegând prin aceasta impunerea, după anumite reguli, a tuturor realizatorilor de venituri. 

 

Resursele dezvoltării economice locale trebuiesc înţelese prin prisma tuturor tipurilor de 

acţiuni şi activităţi care pot primi caracterul de resurse şi care trebuiesc analizate atât din punct de 

vedere al administraţiei publice locale, al sectorului privat, al comunităţii în general. 

 

Ca o continuare a demersului ştiinţific tratat în primele două subcapitole, cu precădere pe linia 

parteneriatului public privat, apreciem că este necesar să ilustrăm posibilitatea fiecărui partener de a pune la 

dispoziţie în comun resursele de care dispune pentru realizarea dezideratelor propuse.   

 

Resursele Administraţiei Publice Locale 

Administraţia publică locală este o parte vitală şi un participant activ în cadrul activităţii de 

dezvoltare economică locală. Ea poate dispune de propriile fonduri şi are acces la fondurile de la nivel 

naţional sau la fondurile agenţiilor internaţionale donatoare. 

Administraţia publică locală poate utiliza propriile atribuţii de impunere şi de reglementare, 

pentru a crea un climat pozitiv de afaceri. Impozitele mai mici şi reglementările favorabile permit 

agenţilor economici să facă investiţii pentru dezvoltare, ceea ce generează locuri de muncă în comunitate. 

Administraţia publică locală poate coordona eforturile privind dezvoltarea economică locală 

întreprinse de cele trei sectoare (public, privat şi comunitar), pentru a se asigura că acestea se încadrează 
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într-o perspectivă generală şi într-un plan cuprinzător. Aceasta priveşte comunitatea ca pe un întreg (în timp 

ce grupurile private şi comunitare se axează pe interesul lor specific) şi are o imagine generală a 

procesului privind proiectele din mai multe puncte de vedere diferite, având o înţelegere integratoare 

asupra resurselor din zona în care se află. 

Administraţia publică locală ar trebui şi în anumite împrejurări chiar are experienţă în 

administrarea proiectelor şi în conlucrarea cu alte nivele guvernamentale, deoarece persoanele alese din 

administraţia publică locală sunt direct responsabile în faţa comunităţii. Administraţia poate acţiona şi ca o 

organizaţie catalizatoare, nepartizană, pentru a impulsiona şi sprijini crearea parteneriatelor de 

colaborare între cei interesaţi. 

În calitate de lider, administraţia publică locală trebuie să stabilească scopuri pe termen scurt, 

mediu şi lung, precum şi programul de îndeplinire a acestora, acţionând în sensul accelerării acordării unui 

feed-back la întrebările şi plângerile cetăţenilor. În plus, trebuie să sprijine crearea unei „infrastructuri 

civice”, prin promovarea - în cadrul comunităţii - a implicării cetăţeneşti şi /sau a agenţilor economici. 

Având o poziţie dominantă, administraţia publică locală poate fi un susţinător al reformelor, politicilor 

şi al reglementărilor propuse la nivel local, asigurând servicii şi proiecte de dezvoltare economică ce 

pot ajuta comunitatea să prospere. 

 

Resursele Sectorului Privat 

La nivelul său de bază, sectorul privat reprezintă "motorul creşterii" într-o economie de piaţă. 

Resursele pe care le poate oferi sectorul privat în cadrul colaborării acestuia cu unităţile administrativ 

teritoriale sunt atât de natură economică cât şi de natură tehnică, uneori chiar metodologică, deoarece 

activităţile sau serviciile pe care le generează în comun cu comunităţile locale reprezintă punctul forte al 

activităţii lor.  

Prezentăm în continuare câteva resurse mai reprezentative pe care le poate oferi sectorul privat: 

 Agenţii economici privaţi constituie principala sursă de locuri de muncă şi de investiţii 

într-o economie deschisă de piaţă; 

 Agenţii economici privaţi pot fi o bună sursă de finanţare a proiectelor; 

 Agenţii economici pot, de asemenea, asigura expertiza tehnică şi îndrumarea sectorului 

public în domeniul planificării şi al întocmirii bugetului pentru proiecte şi planuri sau al implementării 

acestora; 

 Agenţii economici cu experienţă pot asigura pregătirea sau educarea celor care vor opera 

pe piaţa liberă; 

 Agenţii economici privaţi pot fi elemente de contact cu alţi agenţi economici (ei pot oferi 

informaţii altor firme în privinţa climatului local de afaceri); 

 Sectorul privat poate furniza date privind piaţa, situaţia din regiune sau din economie, sau 

date pentru cercetare, în cazul proiectelor de investiţii; 

 Agenţii economici pot fi furnizori de servicii către alte entităţi (în special, servicii 

profesionale, cum ar fi consultanţa juridică, contabilitate şi altele). 

 

Sectorul privat - fie că este vorba de unităţi individuale sau de diferite Organizaţii de Sprijinire a 

Agenţilor Economici - acţionează ca partener în conceperea, finanţarea şi /sau implementarea 

programelor de dezvoltare economică.  
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Resursele Comunităţii 

Întrucât dezvoltarea economică locală reprezintă un efort colectiv al comunităţii, un lider de succes 

poate strânge la un loc toate resursele umane, financiare şi cunoştinţele existente la diverse nivele, 
precum şi agenţi din sectorul privat şi al comunităţii pentru a îndeplini obiective comune.  

Resursele specifice oferite de acest sector pot fi rezumate astfel: 

 Reprezentanţii comunităţii pot ajuta persoanele dornice să sprijine eforturile guvernului, 

polarizând opinia publică şi asigurând o cale de comunicare între administraţia publică locală şi 

populaţie (şi viceversa); 

 Sectorul comunitar aduce în atenţie reprezentanţi ai tuturor celorlalte grupuri dintr-un 

areal dat, în acest fel asigurându-se şi implicarea fiecăruia în dezvoltarea economică; 

 Reprezentanţii comunităţii pot asigura ca programele dezvoltării economice locale să fie 

cunoscute, iar planurile să fie înţelese de toată lumea; 

 Sectorul civil poate concepe şi implementa proiecte; 

 Sectorul comunităţii poate oferi, în mod obişnuit, acces la unele resurse „ascunse” (spre 

exemplu, anumite populaţii de emigranţi au adus capacităţi antreprenoriale puternice şi noi resurse 

financiare la noul loc de muncă). 

Rolul de conducere nu este asumat numai de administraţia publică locală, ci şi de oricine din 

sectorul privat sau al comunităţii, conducerea însemnând, implicit, şi învăţarea cooperării cu alţi agenţi 

locali implicaţi în dezvoltarea economică locală, pe de o parte. 

Pe de altă parte, multe din finanţările internaţionale – vizând aspecte distincte ale dezvoltării 

economice locale sau ale instaurării mecanismelor de bază ale democraţiei sau ale economiei de piaţă – 

impun ca beneficiari, exclusivi sau prioritari, organizaţiile societăţii civile. 

În aceste condiţii, este extrem de importantă derularea unei bune conlucrări cu reprezentanţii 

societăţii civile, cât şi implicarea lor în toate etapele procesului decizional, în probleme de interes general. 

2.3.2. Instrumentele dezvoltării economice locale 

2.3.2.1. Infrastructura comunităţii şi opţiuni de finanţare a acesteia 

Reconstrucţia infrastructurii fizice a comunităţii este probabil cel mai valoros lucru pe care 

administraţia publică locală îl poate face pentru a îmbunătăţi climatul local de afaceri.  

Din cauza costurilor mari, reconstrucţia infrastructurii reprezintă, probabil, şi cea mai mare 

problemă a administraţiei publice locale. 

În cadrul tranziţiei către economia de piaţă, multe guverne au descentralizat responsabilitatea 

pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii, transferând-o autorităţilor locale.  

Astfel, administraţia publică locală - care depindea înainte de acţiunea guvernului în acest 

domeniu - se află acum în situaţia de a se îngriji de sine.  

Deosebit de important este faptul că, deşi administraţia publică locală a primit această 

responsabilitate, ea nu are încă şi o finanţare adecvată pentru îndeplinirea unei astfel de sarcini.  

Situaţie cu atât mai gravă, cu cât administraţia publică locală din economiile în tranziţie se 

confruntă cu o cerere din ce în ce mai mare de „servicii” de infrastructură de calitate superioară, 
care să satisfacă necesităţile de modernizare şi competitivitate. 

În plus, exploatarea ei are de suferit din cauza ineficienţei financiare şi a secătuirii fiscale.  
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Practic, costurile pentru asigurarea infrastructurii şi a serviciilor asimilate sunt mai mari 

decât veniturile câştigate din furnizarea acelor servicii, ceea ce macină fondurile administraţiei publice 

locale şi face ca furnizarea acestor servicii să devină imposibil de susţinut financiar în viitor. 

Date fiind resursele puţine de care dispun, mai multe unităţi de administraţie publică locală au 

căutat sprijin la sectorul privat, în ceea ce priveşte alocarea resurselor.  

Există mai multe modalităţi prin care administraţia publică locală poate conlucra cu sectorul privat: 

 Cupoanele – reprezintă înscrisuri sub forma unor limite valorice prin care administraţia 

publică locală le pune la dispoziţia partenerului privat în contul cărora anumite obiective de interes local 

sunt încredinţate acestuia şi care trebuiesc neapărat efectuate de către acesta asigurând utilizatorilor efectele 

scontate.  

 Franciza – reprezintă o altă metodă de colaborare între unitatea administrativ teritorială şi 

partenerul privat prin care anumite servicii, având ca drept de proprietate asupra lor numai administraţia 

locală (sub forma unei mărci înregistrate) le încredinţează acestuia pentru desfăşurarea unor activităţi cu 

caracter comercial. Partenerul privat are o limită stabilită prin contract a libertăţii sale de acţiune, dar şi o 

obligaţie în a vărsa periodic o cotă parte din profitul realizat în folosul comunităţii locale; 

 Contractele de externalizare - reprezintă o altă metodă de colaborare între unitatea 

administrativ-teritorială care externalizează serviciile cu costuri mari de organizare, funcţionare, 

administrare şi cu activitate strict necesara utilizatorilor. 

 Subvenţiile – mai mult în relaţiile cu instituţiile centrale care suportă într-o proporţie mai 

mare costurile serviciului local (ex. în domeniul distribuţiei şi producerii energiei termice). 

2.3.2.2. Opţiuni de finanţare 

Întrucât infrastructura este un bun public, investiţiile vor rămâne întotdeauna, în cea mai mare 

parte, o responsabilitate a sectorului public.  

Pe lângă privatizarea unor servicii sau activităţi, există şi alte moduri de a sprijini finanţarea 

acestora degrevând comunitatea locală de efortul financiar a cărei surse proprii sunt tot mai precare 

datorită înmulţirii serviciilor publice încredinţate acesteia. În categoria acestor modalităţi amintim : 

 construirea, exploatarea şi transferul unui sistem către administraţia publică locală (proces 

cunoscut sub numele de CET);  

 auto-ajutorarea;  

 finanţarea prin obligaţiuni;  

 schimbul sau concentrarea de resurse;  

 sursele exterioare de finanţare; 

 investiţiile private. 

Construire - exploatare - transfer (CET) implică o societate privată care finanţează, construieşte 

şi exploatează sistemul de infrastructură pe o perioadă fixă de timp, administraţia publică locală având rol 

de reglementare şi de supervizare. La sfârşitul proiectului, sistemul este transferat înapoi către 

administraţia publică locală.  

Al doilea tip de finanţare este auto-ajutorarea sau voluntariatul, care utilizează resursele 

comunităţii pentru a realiza scopuri legate de infrastructură. Auto-ajutorarea include şi conlucrarea cu 

cooperativele.  

Acest lucru este foarte eficient în mobilizarea participării locale şi a fondurilor de investiţii în 

zonele rurale.  
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Obligaţiunile şi băncile de infrastructură sunt alte surse de finanţare. 

Unele unităţi de administraţie publică locală emit obligaţiuni pentru a strânge capital.  

Una dintre constrângerile care apar în acest caz - mai ales în ţările aflate în tranziţie - este cererea 

redusă de instrumente pentru investiţii.  

Băncile de infrastructură sunt instituţii de credit pentru sectorul public, finanţate prin emisiune de 

obligaţiuni, fonduri guvernamentale şi sprijin extern din partea donatorilor. 

O altă tehnică de finanţare este schimbul de resurse, cum ar fi terenurile sau alte stimulente pentru 

infrastructură.  

În schimbul terenurilor (sau a altor stimulente), o societate privată poate fi de acord să dezvolte 

infrastructura din jurul acelui amplasament. 

Administraţiile publice locale pot să se unească pentru a-şi concentra resursele în vederea 

sprijinirii dezvoltării infrastructurii.  

Multe proiecte de infrastructură nu sunt de natură locală, ci regională, cum sunt drumurile, 

aeroporturile, administrarea sistemelor de apă şi altele de acest fel.  

De aceea, nu există un stimulent pentru administraţia publică locală să întreprindă singură 

modernizarea infrastructurii, deoarece de aceasta ar beneficia şi locuitorii din afara localităţii respective.  

Parteneriatele regionale reprezintă, în acest sens, o metodă folosită pentru a depăşi acest obstacol 

serios. 

Programele internaţionale ale donatorilor şi fondurile pentru mediu pot furniza alte importante 

surse de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii (vezi fondurile ISPA care mai funcţionează parţial până 

în 2013 şi fondurile structurale). 

Atragerea investiţiilor private este o altă modalitate de sprijinire a dezvoltării infrastructurii.  

Investiţiile private oferă, în general, 4 beneficii potenţiale - o reducere a riscului în sectorul 

public; mai multă eficienţă şi inovaţie în construcţie, exploatare şi în managementul sectorului public; 

finanţare suplimentară pentru investiţii şi beneficii în domeniile aferente.  

Atunci când doresc să investească în proiectele de infrastructură ale unei comunităţi, investitorii 

privaţi iau în considerare următoarele: 

 Stabilitatea politică; 

 Politici bine dezvoltate de privatizare şi de recuperare a costurilor; 

 Separarea clară (şi corespunzătoare) a responsabilităţilor între diferitele nivele 

guvernamentale;  

 Un cadru legislativ şi reglementativ de înaltă calitate. 

2.3.2.3. Instrumente non - financiare de sprijinire a agenţilor economici 

Primul instrument non-financiar aflat la dispoziţia comunităţilor locale pentru a cultiva spiritul 

antreprenorial şi a sprijini agenţii economici locali este asistenţa tehnică.  

Prin ea se asigură consultanţă şi îndrumare - pentru un grup sau individual - pentru a satisface 

nevoile specifice ale societăţilor comerciale mici (sau care se află la început).  

Asistenţa este oferită agenţilor economici (antreprenorilor) care nu au experienţă sau studiile 

necesare în domeniul afacerilor, pentru a face faţă pe piaţă. 

Agenţii economici trebuie să cunoască reglementările la nivel local pentru a începe o afacere şi, de 

asemenea, dacă există alte resurse financiare (sau de alt fel) care îi pot ajuta în sensul acestui efort.  
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În aceste condiţii, obţinerea facilă a informaţiilor necesare reprezintă un mijloc de sprijinire a 

antreprenorilor. 

În acest sens, un mod uzual de a răspândi aceste cunoştinţe este prin intermediul manualelor sau al 

materialelor de prezentare, în care sunt explicate serviciile, reglementările, restricţiile, etc.  

Broşurile sau publicaţiile pot identifica şi prezenta, şi ele, resursele financiare şi furnizorii de 

servicii care pot ajuta agenţii economici. 

Birourile de înfiinţare ajută agenţii economici să „navigheze” printre aprobările, permisele şi 

procedurile de reglementare şi reduc numărul instituţiilor cărora trebuie să se adreseze o societate pentru 

obţinerea aprobărilor şi a permiselor de care are nevoie (exemplul Biroului Unic, de pe lângă Oficiile 

Registrului Comerţului).  

Asemănător cu un birou de înfiinţare, pentru apărarea intereselor societăţilor şi cetăţenilor, 

funcţionează şi instituţia avocatului poporului. 

Oferirea de spaţii se face pentru furnizorul de servicii sau direct agenţilor economici, pentru a 

sprijini creşterea şi dezvoltarea acestora.  

Centrele de afaceri oferă agenţilor economici spaţii pentru birouri (la un preţ pe care aceştia şi-l 

pot permite), asistenţă tehnică şi sprijin managerial. 

Aceste facilităţi contribuie la accelerarea dezvoltării de noi afaceri, prin costurile mici de început.  

De remarcat este faptul că unele centre de afaceri se concentrează pentru a dezvolta anumite 

tipuri de afaceri, cum sunt cele în domeniul tehnologiei de vârf. 

Parcurile de afaceri (industriale şi tehnologice) sunt instrumente bazate pe deţinerea de proprietate 

imobiliară pentru dezvoltarea şi extinderea activităţii agenţilor economici.  

Parcurile industriale şi tehnologice oferă societăţilor spaţii noi, dotate cu cele mai noi echipamente, 

care le măresc competitivitatea.  

Ele au, de multe ori, legături cu mediul local universitar, din perspectiva promovării transferului de 

tehnologie.  

Ele ajută, în general, la atragerea agenţilor economici, pentru că oferă o infrastructură de afaceri 

bine dezvoltată şi acces la furnizori locali, în spaţii deja pregătite. 

Unităţile de administraţie publică locală şi alte organizaţii de sprijin pot operaţionaliza programe 

de asistenţă pentru export, ajutând astfel societăţile să îşi diversifice baza de clienţi, să îşi extindă 

operaţiunile şi să devină mai profitabile, vânzându-şi produsele pe piaţa internaţională.  

2.3.2.4. Instrumentele financiare ale asistenţei oferite agenţilor economici 

Asistenţa financiară este esenţială pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi urmăreşte: 

 Costuri mici de împrumut - sectorul public subvenţionează diferenţa dintre dobânda de 

referinţă  şi dobânda contractată cu banca comercială, diminuând astfel rata dobânzii; 

 Reducerea riscului - sectorul public garantează un procent din împrumutul din sectorul 

privat împotriva încălcării obligaţiilor, asumându-şi un procent din datorie; 

 Oferirea de diferite modalităţi de investiţie - sectorul public stabileşte programe de 

împrumut care se adresează nevoilor speciale ale grupurilor şi care nu beneficiază îndeajuns de aceste 

servicii. 

În principiu, rolul administraţiei publice locale în oferirea de asistenţă financiară se manifestă în 

două moduri: 
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 Administraţia publică locală poate stabili mecanisme care permit sectorului privat să facă 

împrumuturi (pe care altfel nu le-ar fi făcut) - instrumente de finanţare indirectă; 

 Unde legea permite, administraţia publică locală poate da bani cu împrumut sau garanta 

împrumuturile directe - instrumente de finanţare directă. 

2.3.2.5. Finanţarea indirectă 

Finanţarea indirectă se referă la instrumentele pe care administraţia publică locală le poate folosi 

pentru a încuraja şi a creşte împrumuturile acordate sectorului privat.  

Oferirea de garanţii pentru împrumuturi la bănci sau la alte instituţii de împrumut este o formă 

elementară de finanţare indirectă.  

Garantarea împrumuturilor este similară cu o garanţie bancară, în sensul că sprijină sau asigură 

întreg împrumutul (sau o parte din el) împotriva neîndeplinirii obligaţiilor de către cel care a luat 

împrumutul (micşorând riscul întâmpinat de potenţialele instituţii de împrumut). 

Acesta funcţionează ca un fel de asigurare şi stimulează băncile să ofere împrumuturi pentru 

investiţii riscante.  

Ele există pentru a finanţa agenţii economici aflaţi la început, care altfel nu ar putea obţine 

finanţare datorită faptului ca nu au cum să ofere garanţii bancare şi /sau nu au mai avut relaţii cu bănci 

înainte.  

2.3.2.6. Finanţarea directă 

A doua formă de finanţare a datoriilor - împrumutul direct, permite unei organizaţii de dezvoltare 

economică să funcţioneze ca împrumutător iniţial, folosindu-şi propriile fonduri (sau fonduri controlate de 

aceasta). 

Elementul-cheie este faptul că programele de finanţare directă oferă doar finanţare de 

completare sau de influenţare pentru sectorul privat, pentru proiecte care nu pot asigura singure o astfel 

de finanţare.  

În acest caz, banii publici sunt folosiţi pentru a atrage împrumuturile private.  

Sectorul public funcţionează ca un tampon pentru investiţia sectorului privat şi suportă 

greutăţile create de plăţile neregulate sau de cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor care pot apărea. 

Împrumuturile directe nu sunt, totuşi, o variantă la îndemâna tuturor  unităţilor de administraţie 

publică locală.  

Chiar acolo unde administraţia publică locală are puterea de a pune în practică un program de 

împrumut direct, acest tip de iniţiativă presupune o mare specializare a persoanelor oficiale implicate în 

procesul de împrumut.  

De multe ori, personalul implicat nu are experienţă bancară (sau de afaceri) şi trebuie să fie 

familiarizat cu finanţarea şi garantarea împrumuturilor şi estimarea riscurilor. 

Un tip important de împrumut direct este Programul de micro-împrumuturi (sau micro-credite).  

În Statele Unite şi în Europa dar şi, din ce în ce mai mult, în alte părţi ale lumii, o formă obişnuită 

de împrumut direct este Fondul de Rulment pentru Împrumut (FRI).  

Banii publici sunt folosiţi pentru a înfiinţa fondul, dar acest fond este menit a se susţine, prin forţe 

proprii, pe termen lung.  
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Dacă vom continua demersul ştiinţific pe linia resurselor dezvoltării economice locale ar fi posibilă 

prezentarea în extenso a unor aspecte specifice, asigurând înţelegerea diversităţii formelor de 

finanţare pe care le pot realiza diverşi parteneri străini, în egală măsură cu reliefarea importanţei acestui 

sprijin mai ales pentru o societate în tranziţie, cu inerente greutăţi economice, aflată într-o perioadă de 

schimbări radicale. 

Din cele prezentate în acest capitol, este clar faptul că motorul dezvoltării economice locale este şi 

rămâne administraţia publică (cu sprijinul financiar al sectorului de afaceri şi implicarea largă a societăţii 

civile), ceea ce-i conferă un rol esenţial în orice proces de finanţare care antrenează resurse 

internaţionale. 

În ce măsură poate administraţia publică locală din România (Primăriile şi Consiliile Locale) să 

se angajeze în astfel de proiecte, în condiţiile în care principiul de bază al unor asemenea demersuri este 

co-finanţarea, adică participarea administraţiei publice locale cu resurse financiare (sau cuantificabile 

financiar), răspunsul urmează să-l identificăm în continuare, cu toate că legislaţia română este destul de 

rigidă în privinţa angajării banului public în acţiuni cu un anumit grad de risc. 

Tocmai de aceea, am analizat, în continuare, modul de constituire a resurselor /veniturilor 

administraţiei publice locale, evoluţia lor în timp, limitele utilizării lor etc., inclusiv din perspectiva 

angrenării lor în proiecte de dezvoltare economică şi socială locală, cu sprijinul şi al unor resurse atrase 

din fondurile internaţionale.  

2.4. Finanţarea dezvoltării economice locale  

2.4.1. Evoluţia finanţelor administraţiei publice locale 

În procesul procurării şi repartizării resurselor de care au nevoie organele administrative de la 

nivel local pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor lor, se nasc anumite relaţii, de natură economică, în 

legătură cu repartizarea unei părţi din produsul intern brut - prin intermediul organelor administrative 

- între diferite categorii sociale.  

Aceste relaţii - apărute în procesul de mobilizare şi repartizare, în formă bănească, a resurselor 

necesare organelor administrative locale - sunt relaţii financiare sau, pe scurt, finanţele publice locale. 

În toate orânduirile social-economice în care au apărut şi au existat, finanţele publice locale au 

purtat amprenta condiţiilor economice, politice şi sociale în care s-a realizat procesul constituirii şi 

repartizării fondurilor financiare.  

În concepţia modernă, finanţele publice locale constituie activitatea administraţiilor locale în 

calitatea lor de utilizatoare a unor tehnici financiare speciale,  cum ar fi bugetul, taxele, impozitele, 

alocaţiile, cheltuielile, împrumuturile, etc.87 

Evoluţia finanţelor publice locale este strâns legată de cea a autonomiei locale, care presupune, 

la rândul său, existenţa unei independenţe financiare pe plan local, denumită în limbajul uzual autonomie 

financiară locală.  

În toate statele membre ale Uniunii Europene se caută soluţii de asigurare a unei repartizări cât 

mai echitabile a resurselor, financiare între diferitele niveluri de organizare administrativă, ţinând cont 

de rigoarea bugetară care se impune la toate nivelurile administraţiei publice locale. 

Autonomia financiară locală constă în posibilitatea autorităţilor locale de a avea un buget 

propriu, distinct de cel al statului în care vor figura veniturile şi cheltuielile proprii. 

Autonomia financiară este o condiţie imperativă a descentralizării administrative. 

 

                                                 
87 Duverger, Maurice - Finances publiques -  Presses Universitaires de France, Paris, 1978, p. 31 – 38. 
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Există 3 aspecte care condiţionează existenţa unei reale autonomii financiare a autorităţilor locale: 

 posibilitatea colectivităţilor locale de a beneficia de resurse financiare proprii suficiente 

pentru a face faţă cheltuielilor, conform prevederilor articolului 9 din Carta Europeană a Autonomiei 

Locale: 

 libertatea autorităţilor locale de a-şi stabili în mod autonom, veniturile şi cheltuielile proprii: 

 autorităţile locale nu trebuie să fie supuse decât unui control aposteriori asupra propriilor 

decizii financiare. 

Autonomia financiară a colectivităţilor locale are o dublă dimensiune: 

 o dimensiune juridică, care constă în recunoaşterea conform legii a libertăţii de decizie a 

autorităţilor locale, libertate care nu trebuie să fie împiedicată de controale prea multe şi prea stricte din 

partea autorităţilor centrale: 

 o dimensiune materială, care constă în posibilitatea autorităţilor locale de a-şi asigura 

acoperirea cheltuielilor prin venituri proprii, fără a fi obligate să apeleze la alocaţii de la stat pentru 

echilibrarea bugetelor lor. 

Cu toate că sunt de natură diferită, aceste condiţii se corelează între ele deoarece veniturile proprii 

necesare asigurării autonomiei financiare a colectivităţilor locale depind, în mare măsură, de capacitatea 

juridică a autorităţilor locale de a stabili, în mod autonom, valoarea totală a acestor venituri. 

Autonomia financiară a colectivităţilor locale se bazează pe nivelul: 

 veniturilor proprii, care depinde de: 

- cadrul legislativ şi instituţional: 

- caracteristicile fizice şi economice ale bazei de impozitare; 

 cheltuielilor, care, la rândul lor depind de competenţele şi responsabilităţile pe care 

autorităţile centrale decid să le acorde autorităţilor locale. Dar acest transfer de competenţe şi 

responsabilităţi nu trebuie să depăşească nivelul de la care este ameninţată autonomia colectivităţilor locale 

şi nici nu trebuie efectuată fără acordarea de compensaţii financiare adecvate. 

Gradul de autonomie locală (şi implicit, financiară) a unei colectivităţi locale este în general, în 

strânsă legătură cu ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor bugetelor locale, în raport cu alte tipuri 

de resurse financiare, dar acest criteriu nu trebuie absolutizat, existând şi excepţii notabile de state europene 

cu o democraţie locală extrem de dezvoltată, dar cu un sistem de finanţare a administraţiei publice locale de 

tip centralizat (Malta, Marea Britanie, Olanda)88. 

Autonomia financiară locală constituie şi o garanţie a unei autonomii locale reale, satisfacerea 

necesităţilor sociale ale comunităţilor, putându-se face în concordanţă cu particularităţile locale. 

Experţii apreciază faptul că înainte de adoptarea, în 1998, a Legii finanţelor publice locale, 

autonomia financiară a administraţiei publice locale în România era relativ limitată, persistând o 

tendinţă de menţinere a unei centralizări nejustificate, în condiţiile în care au existat semnale clare ale 

unui început de autonomie locală. 

Practic, până în acel moment, procesul bugetar local s-a desfăşurat pe baza Legii finanţelor publice 

(nr.10/1991 şi nr. 72/1996) şi a legilor anuale ale bugetelor de stat, în baza cărora bugetul local depindea 

de transferurile de la bugetul de stat în proporţie de peste 75% (Legea privind adoptarea Bugetului de 

Stat fiind, astfel, esenţială pentru veniturile şi cheltuielile posibile ale administraţiei locale). 

                                                 
88 Dobrescu, Radu – Autonomia Financiară a colectivităţilor locale – Rev. Economie şi Administraţie Locală, nr. 11, noiembrie, 

1999, p. 21 
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Practic, administraţiile publice locale nu puteau să-şi planifice dezvoltarea întrucât nu ştiau – 

decât în linii mari – care va fi nivelul veniturilor provenite din sursele naţionale şi locale, nici al obligaţiilor 

privind cheltuielile pentru un an oarecare, decât după aprobarea şi publicarea Bugetului de Stat. 

În aceste condiţii, administraţiile locale erau obligate să-şi adopte bugete locale orientate în 

mare măsură înspre finanţarea centrală, având posibilitatea de a cheltui – pe baza unui algoritm al 

actualului Ministerul al Economiei şi Finanţelor - doar 1/12 din nivelul totalului cheltuielilor din anul 

precedent până la votarea Legii Bugetului de Stat, lege care uneori era adoptată în luna mai a anului bugetar 

curent. 

Fără îndoială, o serie de reforme legislative au modificat radical atât relaţiile fiscale între 

nivelurile administraţiei publice, cât şi structura finanţelor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.  

În acest sens, se apreciază că Legea finanţelor publice locale, adoptată în 1998, a reprezentat 

începutul de legalitate, demersul spre o autonomie financiară locală fiind concretizat în OUG 45/2003 şi 

Legea 273/2006.  

Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 respectă principiile de bază ale „federalismului 

fiscal”89 (descentralizării fiscale) şi stabileşte: 

 Alinierea obligaţiilor privind cheltuielile pe diverse niveluri ale administraţiei publice 

locale; 

 Calculul, încasarea şi administrarea obligaţiilor fiscale prin organele specializate ale 

administraţiei publice locale; 

 Modul de realizare a transferurilor financiare de la administraţia centrală la cea locală; 

 Prerogativele administraţiilor publice locale de a angaja credite, de a asigura garanţii, de a 

încheia parteneriate. 

Amendamentele la Legea impozitelor şi taxelor locale90 au extins şi mai mult controlul 

administraţiilor publice locale asupra propriilor venituri şi a permis consiliilor locale să-şi administreze 

propriile impozite. 

Legea privind proprietatea publică91 a pus bazele drepturilor de proprietate ale consiliilor locale şi 

judeţene asupra unor bunuri cu situaţie incertă. 

Descentralizarea fiscală a înregistrat progrese importante şi continue în ţara noastră, asigurând 

renunţarea la sistemul planificării centralizate, inclusiv prin transferul corespunzător a tot mai multe 

responsabilităţi - politice şi economice – către nivelurile de bază ale administraţiei publice.  

Descentralizarea fiscală a fost influenţată însă şi de o accentuată criză fiscală asociată tranziţiei, 

pe fondul unui declin macroeconomic pronunţat al României.  

Creşterea autonomiei fiscale a administraţiei publice locale s-a produs, însă, în condiţiile unui 

declin macroeconomic, veniturile administraţiilor locale scăzând constant.  

Paradoxal, cu toate acestea, veniturile provenite din impozitele şi taxele locale au fost mai mari, 

în termeni reali (în acest fel reflectându-se impactul iniţial al amendamentelor la Legea impozitelor şi 

taxelor locale). 

                                                 
89 Rattsoie, J., - Introducere în federalism fiscal şi finanţe locale de stat. Perspective Scandinave – Editura Cheltenbam and 

Hortampton, p. 11 
90 LEGE   Nr. 27 din 17 mai 1994 – modificată de OG. 36/2002 - abrogată de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal - privind 

impozitele şi taxele locale, EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 127 din 24 mai 

1994 
91 LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia EMITENT: PARLAMENT, 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  nr. 448 din 24 noiembrie 1998 
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De asemenea, au crescut şi cheltuielile administraţiilor publice locale, ca pondere în totalul 

cheltuielilor administraţiei publice, în timp ce veniturile  în termeni reali au scăzut s-au situat, în cei mai 

mulţi ani, la niveluri inferioare, scădere înregistrată la toate categoriile de venituri. 

De altfel, se apreciază că tranziţia de la economia centralizată la economia de piaţă a generat o 

serie de probleme, comune - în bună măsură - pentru toate administraţiile locale din Europa Centrală şi de 

Est, cum ar fi: 

 Posibilitatea redusă de afirmare a structurilor administrative şi politice, ca urmare a 

transformărilor politice majore de la începutul deceniului (ca reacţie la mecanismele politice aparţinând 

fostului sistem centralizat, în cele mai multe ţări s-au înfiinţat numeroase administraţii locale mici); 

 Inflexibilitatea politicii fiscale naţionale (implicit a celei locale) pe fondul problemelor 

economice din regiune, a făcut ca finanţele locale să se confrunte cu probleme legate de cheltuieli 

publice extrem de mari, o bază de venituri în declin şi, în consecinţă, cu un deficit general semnificativ; 

 Necesitatea depăşirii consecinţelor privatizării în mediul de piaţă şi crearea de noi căi de 

conlucrare cu companiile de utilităţi publice şi cu sectorul non-guvernamental; 

 Schimbările în atitudinile cetăţenilor, ca urmare a deziluziilor generate de tranziţia 

economică şi instituţiile politice, sporind neîncrederea în administraţiile publice locale. 

2.4.2. Descentralizarea financiară 

Aşa cum am amintit, începând cu anul 1990, politica fiscală şi bugetară românească a intrat într-un 

profund proces de reformă, proces ce urmăreşte atât schimbări organizaţionale, de competenţă în 

domeniu, cât şi instituirea unor noi mecanisme de impozitare şi de colectare a veniturilor bugetare. 

Începuturile acestei reforme au fost determinate de apariţia unor noi acte normative92 în domeniul 

finanţelor publice şi ale autonomiei locale, menite să asigure un cadru legislativ favorabil, care să impună 

un mecanism ferm de funcţionare. 

O etapă în acest sens, a constituit-o descentralizarea activităţilor financiare, fiscale şi bugetare 

- ce era concentrată la nivelul Ministerului Finanţelor – până în anul 2001 şi Ministerul Finanţelor Publice 

după anul 2001 - prin: 

 descentralizarea atribuţiilor în interiorul Ministerului Finanţelor, acordându-se o serie de 

competenţe unităţilor sale teritoriale, respectiv Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice Judeţene; 

 descentralizarea clasică ce permite transferul unor responsabilităţi şi atribuţii în domeniul 

fiscal în seama autorităţilor locale, respectiv a consiliilor locale. 

Dacă transferul atribuţiilor şi competenţelor în interiorul Ministerului Finanţelor s-a realizat 

fără probleme importante şi cu rezultate spectaculoase pe linia realizării veniturilor cuvenite bugetului 

de stat şi mai târziu bugetului consolidat al statului, asigurarea asistenţei şi evidenţei contribuabililor, 

combaterii evaziunii fiscale şi disciplinarea agenţilor economici nu a avut, până în prezent, rezultate 

deosebite, unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor având resursele umane necesare calificate, dar 

insuficiente şi mai puţin motivate. 

De asemenea, transferul responsabilităţilor şi atribuţiilor către autorităţile locale, în baza 

actelor normative elaborate, nu a avut efectele scontate, execuţiile bugetelor locale la nivelul fiecărei 

unităţi administrativ teritoriale, judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale, fiind uneori la limita legalităţii 

şi explicităţii.  

Prin urmare, în mare parte, unităţile administrativ teritoriale sunt în incapacitatea de a-şi 

realiza obiectivele propuse, ca urmare a inexistenţei fondurilor băneşti ce trebuiau încasate în fondul 

                                                 
92 Legislaţie citată 
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bugetului local, aşa cum ele au fost prevăzute şi aprobate în diverse domenii, cu toate eforturile organelor 

cu atribuţii în acest domeniu.  

 

Pe ansamblu, principalele venituri proprii realizate sunt insuficiente chiar şi pentru funcţionarea 

administraţiilor locale, de exemplu la nivelul judeţului Timiş (execuţia în 2006 a veniturilor proprii) 

situaţia este prezentată după cum urmează în Anexa nr. 1. 

Ponderile principalelor venituri proprii în execuţia bugetară a anului 2006 pe ansamblul judeţului 

Timiş sunt prezentate în Anexa nr. 2.   

Dacă se face o ierarhizare în ceea ce privesc principalele venituri proprii realizate de către comunele 

din judeţul Timiş în anul 2006, se observă că pe primele locuri se situează comunele peri-urbane 

municipiului Timişoara, care înregistrează venituri net superioare, uneori duble faţă de comunele mai 

îndepărtate de acesta, chiar dacă unele dintre ele sunt destul de apropiate de localităţile urbane ale judeţului 

Timiş – Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, etc..., conform Anexei nr. 3. 

Dacă se face o analiză în structură a principalelor venituri proprii în totalul veniturilor proprii se 

observă că datele determinate oferă informaţii uneori destul de distorsionate, pe primele locuri apărând 

comune destul de sărace – aşa cum rezultă şi din Anexa nr. 4. 

În Anexa nr. 5 s-au prezentat primele 10 comune din judeţul Timiş, în ceea ce priveşte volumul 

veniturilor proprii realizate în 2006 şi s-au reprezentat grafic din dorinţa de a ilustra cât mai fidel avantajul 

poziţionării comunelor şi nu neapărat al managementului administratorilor lor.  

Din analiza veniturilor totale ale bugetelor locale realizate în 2006 şi a cheltuielilor totale aferente, 

s-a stabilit excedentul la sfârşitul anului bugetar, dar şi „profitabilitatea” cheltuielilor şi a veniturilor, 

înţelegând prin noţiunea de profitabilitate efectele activităţilor desfăşurate de către unităţile administrativ 

teritoriale comunale pentru componenta de funcţionare cu precădere şi parţial pentru componenta de 

dezvoltare, conform Anexei nr. 6. 

Deşi judeţul Timiş este receptat ca fiind un judeţ relativ bogat, din datele prezentate rezultă că 

unităţile administrativ teritoriale comunale din componenţa acestuia înregistrează mari diferenţe în ceea ce 

privesc veniturile proprii, unele fiind foarte sărace. Dacă s-ar avea în vedere faptul că la comunele sărace să 

nu se aplice cotele privind impozitul pe venit aşa cum acestea sunt prevăzute în legea finanţelor publice 

locale şi să rămână în totalitate la nivelul acestora, ar exista premisele reducerii în următorii ani a 

decalajelor existente astăzi din punct de vedere financiar.  

Situaţia actuală a unităţilor administrativ teritoriale comunale din punct de vedere financiar, fie că 

este vorba de întreaga ţară sau doar de judeţul Timiş a avut la bază mai multe cauze.  

Cauzele care au condus la această situaţie critică au fost în principal: 

 lipsa de pregătire a administraţiilor locale pentru noile sarcini; 

 subevaluarea necesarului de resurse umane pentru noile atribuţii ce au trecut în seama 

unităţilor administrativ teritoriale; 

 inexistenţa unei filosofii asupra politicii fiscale la nivel naţional şi local, ca şi asupra 

managementului resurselor umane din sistemul finanţelor publice, fapt ce a generat o atitudine ostilă a 

contribuabililor faţă de aparatul fiscal şi, concomitent, au apărut probleme în motivarea personalului din 

sistemul finanţelor publice locale; 

 existenţa unei legislaţii fiscale stufoase, lipsită de coerenţă, lăsând posibilităţi de 

interpretare a instrucţiunilor şi precizărilor Ministerului Economiei şi Finanţelor elaborate în aplicarea 

legilor.  

De asemenea, prevederile legale cu privire la controlul activităţilor desfăşurate de autorităţile 

locale în domeniul finanţelor publice locale sunt modeste (în special în domeniul impozitelor şi taxelor), 
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fapt ce a condus chiar la emiterea unor hotărâri la nivelul consiliilor locale prin care s-au încălcat 

competenţele şi prevederile legale cu privire la nivelul impozitelor şi taxelor locale, stabilirea de diverse 

taxe neprevăzute de actele normative, depăşiri ale termenelor care legal puteau fi emise şi comunicate 

contribuabililor. 

Din această perspectivă, o problemă care se pune tot mai pregnant este până unde se poate întinde 

autonomia financiară locală sau, cu alte cuvinte, cât de mare să fie gradul de centralizare şi de 

descentralizare în domeniul finanţelor publice (gradul de centralizare financiară diferă în funcţie de gradul 

de concentrare a administraţiei ţării, respectiv măsura în care organele locale sunt subordonate conducerii 

centrale).  

Descentralizarea financiară începe să funcţioneze dincolo de limita de la care aria utilizării 

bunurilor şi serviciilor publice de interes naţional începe să se restrângă, iar costul comparativ al luării 

deciziilor la nivel central devine prea ridicat.  

În aceste condiţii, este firesc ca în sarcina locală să revină cheltuielile cu anumite utilităţi, 

precum construirea de drumuri, protecţia publică, iluminatul public, gospodăria comunală, transporturi 

locale, învăţământul, sănătatea, cultura, religia, asistenţa socială,  etc. 

Desigur, sunt deosebiri în ce priveşte cererea de utilităţi publice şi în posibilităţile de oferire a 

lor de la o unitate administrativ teritorială la alta. 

Dar principalul argument adus în sprijinul descentralizării este acela că ea va determina o mai 

bună mobilizare a resurselor fiscale locale, o alocare şi utilizare mai eficientă a acestora şi furnizarea 

serviciilor publice către cetăţeni într-un mod mai echitabil şi mai eficient din punct de vedere al 

costurilor. 

Indiferent de gradul de autonomie a comunităţilor locale, se consideră că la descentralizarea 

financiară trebuie avute în vedere anumite principii93, ca fiind cerinţe ale stabilităţii finanţelor 

publice ale ţării, astfel:  

a) principiul diversităţii, explicat pe seama varietăţii de forme şi dimensiunii solicitărilor de bunuri 

şi servicii publice;  

b) principiul echivalenţei în finanţarea serviciilor publice, explicat pe baza beneficiilor de ordin 

geografic pe care acestea le aduc cetăţenilor; 

c) principiul acceptării costului descentralizării, determinat de diferenţele fiscale regionale, care 

se interferează cu dispersia situaţiei economice; 

d) principiul redistribuirii şi stabilizării centralizate, impus de realitatea, conform căreia 

comunităţile locale nu dispun de instrumentele macroeconomice şi uneori nici de mijloacele politice, pentru 

înfăptuirea acestora; 

e) principiul compensării fluxurilor financiare dintre colectivităţi, ca urmare a transferurilor 

involuntare de venituri, consecinţă a deosebirilor economice şi care prejudiciază înfăptuirea programelor de 

cheltuieli pentru unele din acestea; 

Prevenirea unor astfel de situaţii implică intervenţia guvernamentală cu măsuri corective. 

f) principiul asigurării serviciilor sociale vitale, conform căruia această sarcină cade în seama 

autorităţilor centrale; 

Guvernul trebuie să ofere minimum de servicii publice esenţiale (sănătate, educaţie, securitate 

socială) tuturor cetăţenilor ţării; 

                                                 
93 Cătineanu, Fl. (şi col.) - Finanţe publice -  Editura Mirton, Timişoara, 1995, p. 450-451. 
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g) principiul accesului echitabil la resursele financiare publice, determinat de situaţia unor 

colectivităţi locale a căror balanţă dintre nevoi şi capacitatea fiscală este deficitară, necesitând compensarea 

minusului de resurse prin transferuri guvernamentale, pe seama unei scheme prestabilite; 

h) principiul echilibrului financiar, conform căruia repartizarea între nivelurile de autoritate 

publică ale finanţelor publice trebuie să asigure exercitarea conducerii în limita atribuţiilor şi competenţelor 

ce revin fiecăreia.  

Aceasta înseamnă ca resursele financiare publice să fie redistribuite pentru acoperirea 

cheltuielilor cu funcţionarea sectorului public în administrarea statului şi a colectivităţilor locale, 

deopotrivă. 

În plus, în condiţiile trecerii treptate la descentralizarea financiară, funcţionarea finanţelor urmează 

tehnicile comune din acest domeniu. 

Astfel, efectele obţinute în funcţionarea finanţelor comunităţilor locale se referă, mai întâi, la 

preluarea unor atribuţii ale finanţelor statale şi apoi la creşterea resurselor şi cheltuielilor locale (ceea 

ce a dus, de pildă, în ultima vreme, inclusiv la obţinerea dreptului de a se împrumuta pe piaţa de capital).  

De asemenea, finanţele locale au câştigat largi competenţe în materie de control juridic şi bugetar, 

autorităţile locale dispunând de un sistem contabil propriu. 

2.4.3. Bugetul local – componentă de bază a finanţelor publice locale 

Prin bugetele publice locale se stabileşte un raport între veniturile publice, reprezentate, în 

principal, prin impozite şi taxe locale, şi nevoile sociale, urmărindu-se evitarea inechităţii în repartiţia 

sarcinilor fiscale asupra membrilor comunităţilor locale, concomitent cu satisfacerea necesităţilor acestora. 

În acest fel, se doreşte asigurarea unui echilibru între nevoile colective şi mijloacele cu care 

acestea se acoperă. 

Un buget local bine structurat trebuie să ofere organelor locale ale administraţiei o imagine de 

ansamblu cât mai exactă asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale 

necesare comunităţilor locale şi valoarea eforturilor ce trebuie făcute pentru realizarea lor. 

Prin bugetele publice locale se proiectează şi se desfăşoară activitatea privind finanţele publice 

locale.  

Ele sunt, astfel, instrumentele de prognozare, programare, executare şi de control asupra 

rezultatelor execuţiei resurselor financiare ale comunităţilor locale şi a modului de repartizare şi 

utilizare a acestora prin cheltuieli publice locale. 

În economiile moderne, bugetul local se regăseşte în următoarele ipostaze: 

 ca document – reprezentând programul prin care autoritatea publică locală prevede, pe 

perioade de timp determinate, mărimea şi structura veniturilor şi cheltuielilor publice din cadrul unei 

entităţi sociale definite; 

 ca lege reprezentând actul juridic prin care se prevăd şi aprobă - prin legi locale - 

veniturile şi cheltuielile pe o perioadă determinată (anuală) ale unităţii administrativ teritoriale sau 

ale instituţiilor publice de subordonare locală. 

Privit în sens juridic, bugetul local este atât un act de previziuni - prezentându-se sub forma unui 

tablou evaluativ şi comparativ de venituri publice locale şi indicând sursele băneşti ale administraţiei 

publice locale şi destinaţiile acestora, (exprimate în cheltuieli) - cât şi un act de autoritate, prin care 

puterea executivă locală este împuternicită (de puterea executivă centrală) să perceapă şi să cheltuiască 

venituri, în acord cu prevederile financiare ale statului de drept; 

 ca sistem de fluxuri financiare, prin intermediul bugetului local analizându-se finanţele 

publice locale. 
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Acestea exprimă fluxurile financiare privind formarea resurselor băneşti publice ale 

administraţiei locale şi fluxuri financiare ce se degajă în procesul de gestionare a acestor resurse. 

În cea mai mare parte, aceste fluxuri se prezintă sub forma prelevărilor prin care colectivităţile 

locale îşi constituie resurse băneşti necesare desfăşurării activităţii lor specifice prin cheltuieli. 

 ca instrument de politică fiscală a administraţiei publice locale. 

Prin bugetele locale se stabilesc venituri, pe baza unor opţiuni de ordin istoric, economic, politic, 

social şi financiar, ceea ce reflectă politica fiscală a puterii legislative şi executive locale, scoţând în 

evidenţă rolul impozitelor pe plan economic şi social al comunităţii. 

Pornind de la aceste considerente, este evident că strategia fundamentală, respectiv planificarea şi 

conţinutul acţiunilor unei administraţii publice se constituie în bugetul acesteia.  

Bugetul este considerat, adesea, un plan operaţional, fiind utilizat la planificarea şi ghidarea 

unităţii administrativ teritoriale în cadrul anului fiscal următor şi serveşte ca bază pentru raportul 

financiar către consiliul local.  

În cadrul procesului de întocmire a bugetului, ordonatorii de credite au responsabilitatea de a 

obţine venituri, de a aloca resurse şi de a monitoriza, în general, activităţile publice curente ale 

administraţiei locale. 

Bugetul include: activităţile, proiectele şi serviciile planificate, estimarea resurselor sau veniturilor 

disponibile şi necesarul de cheltuieli publice pentru finanţarea activităţilor planificate. 

În forma sa cea mai simplă, bugetul concentrează o estimare a cheltuielilor propuse şi a 

veniturilor necesare pentru a le finanţa.  

El este un puternic instrument pentru alocarea resurselor limitate, în vederea satisfacerii 

necesităţilor care prezintă aceeaşi importanţă la nivelul comunităţii. 

Pentru ca întocmirea bugetului să fie un proces eficient este necesară luarea în consideraţie a 

semnificaţiei cifrelor şi asimilarea acestui proces anual ca momentul potrivit pentru: 

 evaluarea serviciilor oferite de administraţia publică locală şi a facilităţilor deţinute de 

acestea, 

 stabilirea priorităţilor, 

 analizarea posibilelor schimbări, 

 planificarea serviciilor şi necesităţilor viitoare, 

 revederea şi modificarea surselor de venit. 

Bugetul unităţii administrativ teritoriale este important, iar modalitatea de alocare a resurselor 

(limitate) pentru diverse servicii oferite de administraţie este o declaraţie de strategie publică.  

Întocmirea bugetului nu exprimă doar completarea unei balanţe financiare, ci reprezintă însăşi 

legătura dintre mobilizarea fondurilor şi atingerea scopurilor şi obiectivelor, dând administraţiei 

publice locale posibilitatea de a stimula analiza programată a scopurilor fundamentale pentru care se 

realizează cheltuielile. 

Bugetele sunt create în cadrul unui mediu financiar restrictiv, necesităţile depăşind întotdeauna 

fondurile disponibile (când un proiect primeşte fonduri, acestea sunt refuzate altui proiect!). Astfel, 

valoarea fondurilor cheltuite pentru un proiect nu este măsurată doar prin beneficiile obţinute, ci şi 

prin proiectele la care s-a renunţat în favoarea acestuia. 

Întocmirea bugetului înseamnă a alege între programe alternative ! 
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Semnificaţia şi importanţa bugetului local s-a extins pe măsură ce administraţia publică locală 

a fost pusă tot mai mult în situaţia de a creşte resursele, de a îmbunătăţi eficienţa şi responsabilitatea 

managerială.  

Factorii de decizie şi cetăţenii au nevoie de informaţii exacte şi pertinente asupra strategiilor 

administraţiei publice locale, activităţii curente, programelor şi cheltuielilor.  

Pentru a răspunde la toate aceste probleme, legislativul şi executivul local trebuie să înţeleagă 

nevoile specifice ale comunităţii şi rolul pe care îl au, în deservirea lor, iar deciziile de ordin fiscal 

trebuie să fie orientate cu precădere înspre acestea. 

Administraţiile publice locale din România întocmesc documentul cunoscut sub numele de buget 

pe tipuri de cheltuieli, care este un document financiar şi care prezintă cât se va cheltui pentru fiecare 

articol destinat unui anumit scop.  

Acest tip de buget se concentrează pe „ce se cumpără” şi este considerat a fi cel mai simplu tip 

de abordare a lui (cheltuielile bugetare sunt organizate, în principal, pe următoarele tipuri: salarii, 

materiale şi bunuri, servicii cumpărate, investiţii realizate). 

Deşi este uşor de întocmit, bugetul pe tipuri de cheltuieli nu oferă nici o informaţie în privinţa 

activităţilor şi funcţiunilor unui program, ale unei direcţii sau ale administraţiei în ansamblul său.  

Cunoaşterea sumelor cheltuite - pentru salarii, consumabile, întreţinere şi gospodărire etc. - nu 

relevă prea multe despre volumul şi valoarea serviciilor curente (este vorba de răspunsul la întrebări 

precum „Câţi cetăţeni beneficiază de serviciile sociale?”, „Câţi kilometri de stradă sunt măturaţi?”, „Câţi 

copii sunt înscrişi la şcoală?”, etc.). Pentru a răspunde la aceste întrebări cu privire la modul cum resursele 

financiare se raportează la serviciile oferite de administraţie cetăţenilor, cheltuielile trebuie structurate pe 

programe sau activităţi şi orientate către eficienţă. 

Bugetul structurat pe programe oferă o abordare diferită a pregătirii, revizuirii şi prezentării 

bugetului. În loc să se concentreze pe ceea ce administraţia cumpără (mărfuri, servicii etc.) şi plăteşte 

(personal), bugetul structurat pe programe identifică rezultatele scontate, care se pot obţine prin 

serviciile asigurate de către administraţia publică locală.  

Acestea oferă o punte de legătură între balanţa de venituri şi cheltuieli, pe de o parte, şi 

programele destinate atingerii scopurilor, obiectivelor şi strategiilor unei comunităţi, pe de altă parte. 

Bugetul structurat pe programe detaliază cheltuielile unei direcţii pe programe sau activităţi, şi nu pe 

categorii de cheltuieli.  

Prin această metodă sunt declarate scopurile şi obiectivele fiecărui program şi fiecărei 

activităţi, sumele prevăzute în buget reprezentând resursele financiare necesare îndeplinirii programului. 

Astfel, bugetul structurat pe programe creează o legătură între lista de priorităţi a serviciilor oferite şi 

costul acestora, necesitând un efort mai mare şi timp de lucru, pentru planificare şi aplicare, comparativ cu 

cel pe tipuri de cheltuieli. 

Bugetul orientat către eficienţă creează, de asemenea, o legătură între serviciile oferite şi costul 

acestora. El este un buget structurat pe programe şi raportat la performanţă. Pe lângă alocarea 

surselor de finanţare pe diverse activităţi sau programe, acest tip de buget identifică, de asemenea, 

necesarul de forţă de muncă corespunzător sumei alocate şi evidenţiază priorităţile, fiind de un mare 

ajutor în evaluarea cantităţii, calităţii şi productivităţii programelor locale94. 

Neajunsul acestui tip de buget este reprezentat de dificultatea cu care se poate măsura necesarul de 

forţă de muncă pentru multe din serviciile prevăzute. Formatul de buget folosit va depinde de timpul sau 

numărul de personal disponibile şi de cantitatea de informaţii ce trebuie extrasă din buget. Pentru multe 

                                                 
94 Inceu A. M., ş.a., - Consideraţii privind îndatorarea comunităţii locale – Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Nr. 

3(15), 2005 
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administraţii din România, bugetul pe tipuri de cheltuieli explică într-un mod satisfăcător destinaţia 

banilor, fără a necesita mult timp din partea personalului. 

Pentru a arăta cum sunt, de fapt, cheltuiţi banii – în acest caz bugetul pe tipuri de cheltuieli fiind 

neclar – este necesar un buget structurat pe programe sau performanţă. Alternativ, administraţia poate 

folosi un buget pe programe, evidenţiind în acelaşi timp tipurile de cheltuieli pentru fiecare program. 

În realitate, există tot atâtea tipuri de buget câte bugete există (ele putând combina formele de 

buget descrise anterior sau doar elemente ale acestora). 

Important este ca bugetul să servească drept ghid managerial pentru organele administraţiei 

publice centrale. 

2.4.4. Sursele de venituri ale bugetelor locale 

Veniturile administraţiei publice locale reprezintă totalitatea resurselor financiare pe care 

autorităţile locale le percep direct şi /sau le primesc - fie de la guvern, fie de la alte surse publice sau 

private - în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite. 

Caracterul „local” al unei surse de venit este determinat de faptul că autoritatea locală are deplină 

competenţă (sau cel puţin are un cuvânt de spus) în stabilirea condiţiilor de mobilizare / antrenare  a 

acestei surse şi /sau dreptul şi competenţa de a decide asupra utilizării sale. 

Veniturile locale exprimă totalitatea resurselor băneşti ce se realizează în unităţile 

administrativ teritoriale şi care se mobilizează la dispoziţia organelor executive locale pentru înfăptuirea 

acţiunilor din competenţa lor. 

Autorităţile locale încasează: 

 veniturile bugetului local: 

 venituri proprii; 

 venituri de echilibrare. 

 venituri extrabugetare: 

 contribuţii în bani; 

 venituri pentru acţiuni autofinanţate; 

 venituri din fonduri speciale. 

În aceste condiţii, veniturile locale au o sferă mai largă decât cea a veniturilor bugetelor locale. 

Între veniturile locale şi economia administraţiilor locale există influenţe reciproce, în sensul 

că de nivelul de dezvoltare al economiei locale depind şi veniturile proprii, iar, la rândul lor, veniturile 

influenţează economia locală, asigurând realizarea unor acţiuni economice şi sociale. 

Compoziţia veniturilor administraţiei publice locale în ţările Europei Occidentale variază foarte 

mult, cele două extreme fiind Olanda, cu numai circa 25% venituri proprii şi, la polul opus, Suedia, unde 

veniturile proprii reprezintă circa 85% din totalul veniturilor locale. 

Veniturile proprii fiscale, nefiscale (taxe) şi din capital sunt resurse asupra cărora autorităţile 

locale exercită, într-o măsură sau alta, o influenţă directă sau indirectă în ceea ce priveşte rezultatul.  

Acestea se constituie din volumul impozitelor şi taxelor ce trebuie colectate, veniturile din 

exploatare, din închirierea sau vânzarea unor active deţinute de administraţia locală. 

Veniturile fiscale - impozitele locale - sunt impozite generale aplicate tuturor locuitorilor unei 

zone administrative locale, în scopul constituirii unui fond general la dispoziţia autorităţii locale.  

Un impozit "bun" trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: 
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 randamentul său trebuie să fie adecvat pentru satisfacerea nevoilor locale şi dinamic în timp, 

astfel încât să nu se erodeze datorită inflaţiei, 

 baza sa trebuie să fie relativ stabilă pentru a evita dispariţia sa ca urmare a ajustărilor ratei, 

să nu permită "exportul" obligaţiei fiscale către nerezidenţi, 

 să fie perceput de contribuabili ca rezonabil şi corect, 

 să fie relativ uşor de administrat într-un mod eficient şi operativ. 

Un principiu important în definirea impozitelor este acela că ansamblul contribuabililor trebuie 

să fie identic cu al beneficiarilor serviciilor furnizate de autorităţi din resursele formate din respectivele 

impozite. 

Veniturile non-fiscale sunt taxe percepute pentru servicii administrative specifice prestate 

cetăţenilor (eliberarea autorizaţiilor de construcţii), pentru acordarea unor privilegii (taxe de liberă trecere) 

sau pentru folosirea domeniului public fără ca totuşi să poată fi determinată vreo relaţie directă şi explicită 

între costul serviciului prestat şi suma taxei percepute. 

Veniturile din capital sunt încasările obţinute din vânzările de active deţinute de autorităţile 

locale (terenuri, clădiri, clasări, declasări etc.). 

2.5. Concluzii 

Sporirea de resurse bugetare locale vizează cu precădere dezvoltarea economică locală, prin această 

dezvoltare asigurându-se suportul material şi logistic pentru: 

 investiţii productive în vederea creării şi menţinerii locurilor de muncă permanente; 

 reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor şi clădirilor care concură la producerea 

de valori şi bunuri materiale; 

 reabilitarea infrastructurii fizice; 

 dezvoltarea de parcuri industriale; 

 atragerea întreprinderilor mici şi mijlocii în sfera producţiei prin reabilitarea şi dezvoltarea 

infrastructurii fizice în zonele defavorizate economic; 

 dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea creării de activităţi industriale 

complementare sau alte sectoare ale producţiei materiale care să asigure dezvoltarea economică. 

 investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie, în 

scopul preluării şi realizării de produse agro-alimentare care să asigure consumul intern şi posibilităţi de 

export; 

 investiţii în infrastructura sectorului prelucrării manufacturier. 

 reabilitarea zonelor, monumentelor, clădirilor de interes turistic şi modernizarea 

infrastructurii fizice;  

 susţinerea iniţiativei private în crearea şi dezvoltarea de unităţi turistice, cu servicii la 

standarde internaţionale; 

 amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic, etnografic, cultural şi peisagistic deosebit în 

scopul dezvoltării turismului. 

 calificarea şi recalificarea forţei de muncă din economie; 

 training pentru personalul cuprins în sfera serviciilor, precum şi programe de formare şi 

orientare profesională pentru tineri şi şomeri. 
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CAP. 3. FINANŢAREA, CONTABILITATEA ŞI GESTIONAREA 
COMPONENTELOR DE FUNCŢIONARE ŞI DE DEZVOLTARE ALE 
COMUNEI 

Introducere 

Demersul ştiinţific iniţiat privind acest capitol a avut ca scop punerea în evidenţă a faptului că în 

actuala conjunctură, asigurarea finanţării numai din venituri proprii ale comunei a celor două componente – 

componenta de funcţionare şi cea de dezvoltare - nu este posibilă. 

Cele două componente ale activităţii unei comune reclamă resurse financiare acoperitoare pentru 

permanentele atribuiri de sarcini din partea organelor centrale, acestea dorind pe de o parte să-şi transfere o 

serie de responsabilităţi neglijând uneori total şi punerea la dispoziţie a resurselor financiare necesare 

organizării şi funcţionării activităţilor transferate. 

În condiţiile în care nu există un criteriu ştiinţific verificat în activitatea practică cu privire la 

repartizarea sumelor de echilibrare, cu toate că legislaţia prevede95, iar politicul doreşte a veni în sprijinul 

comunităţilor sărace, activitatea de zi cu zi demonstrează că se încurajează tot comunităţile mari cu un 

anumit număr de locuitori, cu o anumită suprafaţă intravilană, cu un anumit număr de elevi, paturi de spital 

etc. 

Ca să se asigure o anumită dezvoltare, comunele nu vor fi în stare în etapa actuală să-şi asigure 

resursele necesare, astfel încât vor trebui identificate noi surse de finanţare cu orientare înspre parteneriatul 

public privat cu contribuabilii care dispun de resursele necesare şi care sunt dispuşi să valorifice potenţialul 

economic, cultural, social existent la nivelul acestora. 

Scopul prezentului capitol a fost acela de a trage un semnal de alarmă cu privire la precaritatea 

resurselor şi uneori a utopiei că, prin înfiinţarea de noi comune din fostele sate cu slabe posibilităţi 

financiare se vine în sprijinul electoratului, doar din diferite „raţiuni” (politice, personale, conjuncturale 

etc..) aplicate. Totodată doreşte să propună dacă nu contopirea administrativă măcar asocierea financiară a 

mai multor comune care mai uşor pot să facă faţă atât nevoilor de funcţionare dar mai ales a nevoilor de 

dezvoltare.  

Asocierea de comune, dar mai ales dezvoltarea parteneriatului public privat asigură posibilitatea 

întocmirii unui buget de dezvoltare, susţinerii unor investiţii de anvergură, crearea unor noi locuri de 

muncă, salvarea specificului local – acolo unde acesta există. 

Generarea unui buget de dezvoltare corespunzător poate permite o organizare, iniţiere şi gestionare 

a serviciilor locale prin prisma principiului cost – eficacitate. 

Definire concepte 

Componenta (secţiunea) de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a unui buget local, care 

cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor 

stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ teritoriale/subdiviziuni administrativ teritoriale, 

precum şi cheltuielile curente respective. 

Componenta (secţiunea) de dezvoltare - partea complementară a unui buget local, care cuprinde 

veniturile afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, 

judeţean, zonal sau local, după caz, precum şi cheltuielile de capital respective, pe bază de programe şi 

proiecte. Prin nivel zonal se înţelege teritoriul corespunzător a două sau mai multe unităţi administrativ 

teritoriale învecinate pe a căror rază se realizează o acţiune, o lucrare, un serviciu, un program sau orice alt 

obiectiv, în interesul colectivităţilor locale respective. 

                                                 
95 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006  
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A finanţa96 - a întreţine sau a susţine cu bani o persoană, o instituţie, o întreprindere etc. 

3.1. Componenta de funcţionare a  comunei 

3.1.1. Finanţarea componentei de funcţionare a comunei 

Prin noţiunea de finanţare nu trebuie să înţelegem neapărat sprijinul financiar acordat comunităţii 

locale, ci mai degrabă problema resurselor de care acestea dispun. În Uniunea Europeană, ca şi în 

majoritatea ţărilor capitaliste, resursele comunităţilor locale provin, în marea lor majoritate, din impozitele 

pe care le plătesc persoanele fizice şi juridice din raza lor de activitate. 

Cu alte cuvinte, atât persoanele fizice şi juridice, pe de o parte finanţează comunitatea locală, iar pe 

de altă parte beneficiază de serviciile acesteia. Putem afirma fără să greşim că această dublă ipostază a 

contribuabililor poate fi folosită în plus şi ca o „momeală" sau instrument de atragere (sau, după caz, 

respingere) a acestora prin miza facilităţilor care le pot fi oferite. 

Operaţiunea prin care se realizează prelevarea efectivă din veniturile pe care persoanele fizice şi 

juridice din raza de activitate a unităţilor administrativ teritoriale le realizează poartă denumirea de 

fiscalitate.  

Prelevarea poate îmbrăca două forme: 

 obligatorie şi fără contraprestaţie şi în acest caz avem de-a face cu noţiunea de impozit; 

 obligatorie şi care implică o contraprestaţie şi în acest caz avem de-a face cu noţiunea de 

taxă. 

Contraprestaţia poate fi simţită şi de pe urma impozitelor în condiţiile în care bunurile şi serviciile 

procurate de pe urma acestora sunt puse la dispoziţia contribuabililor, asigurând diferite utilităţi. 

 

Fiscalitatea locală prezintă anumite particularităţi faţă de fiscalitatea la scară naţională. 

Colectivităţile locale îşi fixează ele singure nivelul de impozitare, iar taxele sunt relativ uşor de prelevat şi 

colectat, datorită faptului că masa de contribuabili este mai puţin numeroasă97. 

În ceea ce privesc impozitele, acestea trebuiesc tratate cu mai multă atenţie deoarece efectul 

acestora ar trebui să se concretizeze în servicii de utilitate publică, servicii care la nivelul colectivităţilor 

rurale sunt destul de limitate, iar impozitele sunt utilizate de multe ori pentru funcţionarea unităţilor 

administrativ teritoriale şi mai puţin pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestor servicii. 

Finanţarea98, în sens larg, reprezintă alocarea de resurse băneşti cu titlu rambursabil, sau 

nerambursabil, în condiţii determinate unor persoane fizice sau juridice în vederea acoperirii unor nevoi 

economice sau sociale.  

În sens restrâns, finanţarea99 constituie un transfer de fonduri băneşti de la bugetul de stat sau din 

alte surse cu titlu nerambursabil pentru subvenţii, acoperirea cheltuielilor publice privind investiţii în 

domeniul producţiei, construcţiilor de locuinţe, edificii social culturale, agricole, învăţământ, sănătate, sau 

alte acţiuni de interes general.  

 

Fiscalitatea100 reprezintă un sistem de percepere a impozitelor, cuprinzând totalitatea 

reglementărilor (Legi, Regulamente, Norme de aplicare, Ordonanţe de urgenţă, practici, etc..) referitoare la 

                                                 
96 http://dexonline.ro/search.php?cuv=subventiona 
97 Tiberiu Brăilean - Dezvoltare locală. Instituţii şi politici – Universitatea A.I. Cuza Iaşi, p.72 
98 Dobran, M., M., - Dicţionar Economic, ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită – Editura Eurostampa, Timişoara, 2003, p.86 
99 ibidem., p. 86 
100 ibidem., p. 88 
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stabilirea obiectului impozabil, a bazei de impunere fiscală, a contribuabililor şi mărimii impozitelor, 

taxelor obligatorii, contribuţiilor precum şi la plata acestora. 

Gradul de fiscalitate101 se măsoară prin ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor în totalul 

veniturilor bugetului de stat în PIB (produsul intern brut).  

 

După ce am definit  noţiunea de finanţare cu componentele sale (impozitele şi taxele locale) în 

continuare apreciem că este cazul să prezentăm principalele impozite şi taxe precum şi modul de 

stabilire a acestora care să constituie baza finanţării activităţii funcţionale a unităţii administrativ 

teritoriale. 

Celelalte surse de finanţare (subvenţiile, transferurile, cotele şi sumele defalcate) nu ar trebui să fie 

utilizate pentru finanţarea activităţii funcţionale a unităţilor administrativ teritoriale, ci aşa cum le spune 

etimologia lor, acestea trebuiesc să vizeze anumite obiective punctuale şi să fie utilizate mai mult pentru 

finanţarea activităţii de dezvoltare a comunităţilor locale. 

 

În concepţia actuală a Congresului Puterilor locale şi Regionale din Europa cu privire la sistemul 

finanţelor publice locale, există 5 principale categorii de venituri ale bugetelor locale. 

1. Impozite şi taxe locale exclusive, din care cele mai importante 6 tipuri sunt: 

 impozitul pe proprietatea privată; 

 impozitul pe venitul personal; 

 impozitul asupra societăţilor comerciale, care poate fi: 

 impozitul pe cifra de afaceri; 

 impozitul pe beneficii; 

 impozitul pe fondul total de salarii. 

 impozitul pentru rezidenţă (taxă de locuit); 

 impozitul pe profesie (taxa profesională); 

 alte impozite şi taxe locale exclusive, care nu se încadrează în categoriile de mai sus. 

2. Taxe şi tarife pentru serviciile administraţiei publice locale, care sunt încasate ca rezultat al 

furnizării unor servicii publice de interes local, cele mai importante fiind: 

 servicii administrative (ex. eliberarea de certificate, permise, autorizaţii); 

 efectuarea unor servicii de gospodărie comunală; 

 participarea la diverse manifestări cultural-sportive organizate de administraţiile publice 

locale, bilete de intrare la muzee, utilizarea bazelor sportive etc.; 

 diverse alte servicii ale administraţiilor publice locale. 

3. Transferuri financiare de la alte niveluri de autoritate, şi anume: 

 cote-parte din impozitele centrale prelevate de către nivelurile superioare de autoritate 

(impozite partajate); 

 subvenţiile de care colectivităţile locale beneficiază numai pentru un serviciu determinat 

(scop precizat); 

                                                 
101 ibidem., p. 88 
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 alocaţiile, pe care colectivităţile locale decid cum să le utilizeze; 

 transferuri speciale, pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionale ale autorităţilor locale. 

4. Împrumuturi; 

5. Alte surse de venituri, care grupează sursele de finanţare: 

 veniturile obţinute din exploatarea bunurilor municipale (ex. concesionări, închirieri, 

locaţii); 

 veniturile obţinute din vânzarea unor bunuri din proprietatea municipală; 

 veniturile provenite din operaţiuni financiare; 

 veniturile provenite din amenzi, contravenţii, recuperări, majorări pentru întârzierea la plata 

unor taxe sau impozite; 

 veniturile care provin de la instituţii de sub autoritatea administraţiei publice locale; 

 donaţii, contribuţii de la persoane fizice sau juridice; 

 alte venituri. 

Prin venituri proprii vom înţelege tipurile de venituri care depind exclusiv de deciziile luate de 

autorităţile locale (de la punctele 1, 2 şi 5). 

Gradul de autonomie locală (şi implicit, financiară) a unei colectivităţi teritoriale este direct 

proporţional cu ponderea veniturilor proprii, în raport cu alte tipuri de resurse financiare ale 

bugetelor locale. 

Chiar dacă această clasificare a principalelor surse de venituri ale bugetelor locale oferă o viziune 

simplificată a situaţiei existente pe plan european, ea permite, totuşi, stabilirea unor criterii necesare 

realizării unei analize comparative.  

 

În ceea ce privesc veniturile bugetelor unităţilor administrativ teritoriale româneşti, acestea respectă 

în mare parte criteriul clasificaţiei enunţate, existent în ţările Uniunii Europene, dar clasificaţia funcţională 

care este prevăzută de Legea nr. 273 din 2006 şi Legea nr. 486102 din 2006 care le grupează sub forma 

veniturilor proprii, a veniturilor curente, veniturilor fiscale, nefiscale, a veniturilor din capital, din 

operaţiuni financiare, din subvenţii. 

În vederea formării unei imagini cât mai fidele asupra modului cum se asigură finanţarea activităţii 

funcţionale, respectiv cum se întocmeşte bugetul funcţional, apreciem că este necesar a prezenta modul 

de determinare a veniturilor proprii exclusive (aşa cum acestea sunt utilizate în practica bugetară) ale 

unităţilor administrativ - teritoriale comunale. Aceste venituri proprii sunt reprezentate de impozitele şi 

taxele prelevate şi încasate de la persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în aria de 

competenţă a comunităţilor locale. 

3.1.1.1. Veniturile bugetului local comunal 

Conform principiului autonomiei locale financiare, unităţile administrativ teritoriale au dreptul la 

resurse financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea 

atribuţiilor lor proprii. Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie sa 

                                                 
102 LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007, EMITENT: PARLAMENTUL, PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL  nr. 1.043 din 29 decembrie 2006 
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afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de 

competenţă. 

Autonomia bugetară este reală pentru colectivităţile locale, dar uneori aceasta nu se identifică cu 

autonomia financiară deoarece resursele proprii nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, din 

acest punct de vedere intervenind necesitatea corelării bugetelor locale cu cele ale administraţiei centrale, în 

măsura în care primesc de la acestea transferuri sau sume defalcate pentru echilibrare. 

Potrivit legii finanţelor publice locale103 veniturile bugetelor locale se constituie din: 

a) venituri proprii, formate din: impozite şi taxe locale, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi 

cote defalcate din impozitul pe venit; 

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

d) donaţii şi sponsorizări. 

A. Impozite şi taxe locale 

Legislaţia şi practica din domeniu defineşte impozitul ca fiind o prelevare obligatorie, fără 

contraprestaţie imediată, directă şi nerambursabilă, pentru satisfacerea necesităţilor de interes general iar 

taxa este definită ca reprezentând suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru 

serviciile prestate acesteia de către un operator economic, o instituţie publica ori un serviciu public. 

Din punct de vedere al autonomiei financiare a comunităţilor locale comunale, impozitele şi taxele 

sunt cele mai importante surse de venituri proprii. 

Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale comunale, în limitele şi în condiţiile legii. 

 

Impozitele şi taxele locale sunt următoarele:  

a) impozitul pe clădiri;  

b) impozitul pe teren;  

c) impozitul pe mijloacele de transport;  

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;  

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;  

f) impozitul pe spectacole;  

g) taxa hotelieră;  

h) taxe speciale;  

i) alte taxe locale.  

 

Am reprezentat grafic structura impozitelor şi taxelor locale, în judeţul Timiş, în anul 2006.  

 

                                                 
103 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 – lege citată 
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Aşa cum reiese din grafic cele mai importante impozite locale realizate în judeţul Timiş în anul 

2006 cu valori sensibil egale sunt impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren. O contribuţie semnificativă au 

avut-o taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru ( 18%). Taxa pe mijloacele de transport deţine doar 

4% din totalul impozitelor şi taxelor locale dar în anul 2007 contribuţia la bugetul unităţilor administrativ 

teritoriale a acestui impozit va creşte semnificativ104; în cazul impozitului pe mijloacele de transport 

nivelurile aplicabile în anul fiscal 2007 s-au majorat simţitor. 

Pentru a ilustra modul de stabilire a veniturilor locale proprii apreciem că este oportun să le 

prezentăm pe cele mai semnificative, astfel: 

 

Impozitul şi taxa pe clădiri 

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru 

acea clădire, exceptând cazurile prevăzute de lege.  

Pentru clădirile proprietate publică sau privată ale statului ori ale unităţilor administrativ teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte 

taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 

administrare sau de folosinţă în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

Impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al 

municipiului în care este amplasată clădirea. 

În situaţia în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare 

dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflata în 

proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare 

proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.  

                                                 
104 potrivit H.G. nr. 1514/2006  
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Prin clădire se înţelege orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, 

indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea 

de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele 

structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite.  

Dispoziţiile legale105 prevăd anumite scutiri la plata impozitului. Dintre acestea menţionăm:  

- clădirile proprietate ale statului, ale unităţilor administrativ teritoriale sau ale oricăror instituţii 

publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

- clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case 

memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care 

sunt folosite pentru activităţi economice;  

- clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute 

oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice;  

- clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau 

particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 

pentru activităţi economice;  

- clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice;  

- clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor 

şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;  

- clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

- clădirile funerare din cimitire şi crematorii;  

- clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;  

- clădirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 

pentru activităţi economice;  

- clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 

oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi 

clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

- clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi 

tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru alte activităţi economice;  

- construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;  

- clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri 

si/sau patule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

alte activităţi economice;  

- clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale în lipsă de 

moştenitori legali sau testamentari;  

- clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit 

hotărârii consiliului local.  

                                                 
105 Articolului 250 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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 Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale 

unei clădiri.  

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o 

reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe 

ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social. 

Calculul impozitului pentru persoane fizice 

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 

0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. 

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 

impozabile a clădirii se identifică în tabelul 3.1. valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului 

clădirii respective. 

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 

desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 

lei/m2, din tabelul 3.1. 

Tabelul 3.1. 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul 

persoanelor fizice 

TIPUL CLĂDIRII 

VALOAREA IMPOZABILĂ 

- lei/m2 - 

Clădire cu 

instalaţie electrică, 

de apă, de 

canalizare şi de 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Clădire fără 

instalaţie electrică, 

de apă, de 

canalizare şi de 

încălzire 

0 1 2 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 

din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în 

urma unui tratament termic şi/sau chimic 

669 397 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 

din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

182 114 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

114 102 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

68 45 

 

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor 

tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, lojilor sau ale celor situate la subsol, exceptând 

suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.  
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Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 

amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut 

în tabelul 3.2. 

 

Tabelul 3.2. 

Coeficienţii de corecţie cu care se ajustează valoarea impozabilă a clădirii 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

Rangul localităţii 

  0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

 

Observaţii: 

1. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 

coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.  

2. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 

urmează:  

- cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal 

de referinţă;  

- cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 

1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

3. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, 

valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din 

aceştia. 

4. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 

modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se 

consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri 

 

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu 

sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:  

a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;  

b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;  

c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;  

d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.  

Excepţie fac persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
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În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul 

majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din 

documentele ce atestă calitatea de proprietar.  

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 

impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.  

Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 

1,50% inclusiv.  

Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în 

contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.  

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 

impozabilă se reduce cu 15%.  

În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a 

clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea 

proprietarului persoană juridică. 

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a 

acestuia se aplica următoarele reguli:  

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;  

b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a 

clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor 

legale în vigoare;  

c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul 

pe clădiri este datorat de locator. 

  Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în 

funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 

amortizării.  

Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 

În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe 

clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în 

care clădirea a fost dobândită sau construită.  

În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, 

impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii 

următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.  

În aceste situaţii impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care 

impozitul se aplică acelei persoane.  

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 

existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost 

finalizată modificarea.  

Orice persoană care dobândeşte, construieşte, extinde, înstrăinează, demolează, modifică o clădire 

are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. 
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Înstrăinarea unei clădiri nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra 

clădirii respective nu face dovada achitării impozitului cu certificatul fiscal emis de compartimentul de 

specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale.  

Plata impozitului 

Impozitul (taxa) pe clădiri se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv.  

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local.  

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.  

Impozitul şi taxa pe teren 

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit 

anual, exceptând cazurile prevăzute de lege.  

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţa, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă 

sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa, după caz, 

în condiţii similare impozitului pe teren. 

Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului 

sau al municipiului în care este amplasat terenul.  

În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar 

datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile 

individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul 

pentru terenul respectiv.  

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 

acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar. 

În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţa, impozitul pe 

teren este datorat de locator. 

Dispoziţiile legale106 prevăd anumite scutiri  la plata impozitului. Dintre acestea menţionăm: 

- terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;  

- orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu 

personalitate juridică;  

- orice teren al unui cimitir, crematoriu;  

- orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau 

acreditată;  

- orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor 

locale;  

- orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor 

folosite pentru activităţi economice;  

                                                 
106 Articolului 257 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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- orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ teritoriale sau a altor instituţii publice, 

aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele 

acestuia folosite pentru activităţi economice; 

- orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează 

ameliorarea acestuia;  

- terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau 

silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite 

pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care 

contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi 

terenurile utilizate pentru exploatările din subsol; 

- terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente 

infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, 

precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; 

- terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale, etc.  

- terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice;  

- terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale în lipsă de 

moştenitori legali sau testamentari;  

Calculul impozitului 

Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în 

care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţa a terenului, conform încadrării făcute de 

consiliul local.  

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă 

terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 

hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 3.3. 

Tabelul 3.3. 

Impozitul (taxa) pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii 

Zona din 

cadrul 

localităţii 

Rangul localităţii 

(lei/ha) 

 0 I II III IV V 

A 7.404 6.148 5.401 4.681 636 509 

B 6.148 4.648 3.768 3.180 509 382 

C 4.648 3.180 2.385 1.511 382 254 

D 3.180 1.511 1.261 880 249 127 

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare  din tabelul 3.4 , iar acest rezultat se înmulţeşte cu 

coeficientul de corecţie corespunzător, din tabelul 3.5. 

 

Tabelul 3.4. 
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Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan 

- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

Nr. 

crt. 

 
Zona (lei/ha) 

    A B C D 

1 Teren arabil 20 15 13 11 

2 Păşune 15 13 11 9 

3 Fâneaţa 15 13 11 9 

4 Vie 33 25 20 13 

5 Livadă 38 33 25 20 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 20 15 13 11 

7 Teren cu apă 11 9 6 x 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x 

9 Teren neproductiv x x x x 

 

Tabelul 3.5. 

Coeficienţii de corecţie cu care se ajustează impozitul pe teren 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 

 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 3.6, înmulţită cu coeficientul 

de corecţie corespunzător : 

 

Tabelul 3.6. 

Impozitul (taxa) pe terenurile amplasate în extravilan 

Nr. crt. 
Zona 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2007 

Zona 

0 1 A B C D 

1 Teren cu construcţii 22 20 18 16 

2 Arabil 36 34 32 30 

3 Păşune 20 18 16 14 
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Nr. crt. 
Zona 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2007 

Zona 

4 Fâneaţă 20 18 16 14 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt. 5.1 

40 38 36 34 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 

40 38 36 34 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 

12 10 8 6 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de 

ani şi pădure cu rol de protecţie 

X X X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 

amenajări piscicole 

4 3 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 24 22 20 18 

9 Drumuri şi căi ferate X X X X 

10 Teren neproductiv X X X X 

 

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de 

proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se poate face numai pe baza de 

documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa 

acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 

  

Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului 

Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data 

de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.  

Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect 

transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren 

începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra 

terenului.  

Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţa se modifică în cursul unui an 

sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se 

modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.  

Orice persoană care dobândeşte teren  sau modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o 

declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 

locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.  
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Înstrăinarea unui teren nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra 

terenului respectiv nu dovedeşte achitarea impozitului pe teren prin certificatul fiscal emis de 

compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. 

Plata impozitului 

Impozitul (taxa) pe teren se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv.  

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin 

hotărâre a consiliului local.  

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.  

Impozitul pe mijloacele de transport 

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport şi care trebuie înmatriculat în România 

datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  

Impozitul  pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale 

unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.  

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 

durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul în care contractul de 

leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de 

locator. 

Dispoziţiile legale107 prevăd anumite scutiri  la plata impozitului, şi anume  :  

- autoturismele, motocicletele cu ataş şi moto-triciclurile care aparţin persoanelor cu handicap 

locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;  

- navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrile folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 

domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Baltă a Ialomiţei;  

- mijloacele de transport ale instituţiilor publice;  

- mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport 

public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, 

dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;  

- vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. 

Calculul taxei 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.  

 

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează 

în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din 

aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul 3.7. 

 

                                                 
107 În articolul 262 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal 
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Tabelul 3.7. 

Impozitul pe mijloacele de transport 

Tipuri de autovehicule 

Suma, în lei, pentru fiecare 

grupă 

de 200 cm3 sau fracţiune 

din aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

până la 1600 cm3 inclusiv 

7 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 

inclusiv 

15 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 

inclusiv 

30 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 

inclusiv 

60 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 120 

6. Autobuze, autocare, microbuze 20 

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 

inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă 

25 

8. Tractoare înmatriculate 15 

  

În cazul unui ataş, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, 

motoretele şi scuterele respective.  

În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul 3.8: 
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Tabelul 3.8. 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone 

  

  Numărul axelor şi masa 

totală maximă autorizată 

Impozit (lei) 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică 

sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de suspensie 

I Vehicule cu două axe 

  1. Masa peste 12 tone, dar nu 

mai mult de 13 tone 

100 110 

  2. Masa peste 13 tone, dar nu 

mai mult de 14 tone 

110 218 

  3. Masa peste 14 tone, dar nu 

mai mult de 15 tone 

218 307 

  4. Masa peste 15 tone 307 694 

I

I 

Vehicule cu trei axe 

  1. Masa peste 15 tone, dar nu 

mai mult de 17 tone 

110 137 

  2. Masa peste 17 tone, dar nu 

mai mult de 19 tone 

137 281 

  3. Masa peste 19 tone, dar nu 

mai mult de 21 tone 

281 365 

  4. Masa peste 21 tone, dar nu 

mai mult de 23 tone 

365 563 

  5. Masa peste 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone 

563 874 

  6. Masa peste 25 tone 563 874 

I

II 

Vehicule cu patru axe 

  1. Masa peste 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone 

365 370 

  2. Masa peste 25 tone, dar nu 

mai mult de 27 tone 

370 578 

  3. Masa peste 27 tone, dar nu 

mai mult de 29 tone 

578 917 

  4. Masa peste 29 tone, dar nu 

mai mult de 31 tone 

917 1.361 

  5. Masa peste 31 tone 917 1.361 
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În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă 

cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul 3.9. 

 

Tabelul 3.9. 

Combinaţii de autovehicule de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone 

  

  

Numărul axelor şi masa 

totală maximă autorizată 

Impozit (lei) 

Vehicule cu sistem 

de suspensie pneumatică 

sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de suspensie 

I  
Vehicule cu 2 + 1 axe 

  1. Masa peste 12 tone, dar nu mai 

mult de 14 tone 

100 110 

  2. Masa peste 14 tone, dar nu mai 

mult de 16 tone 

110 120 

  3. Masa peste 16 tone, dar nu mai 

mult de 18 tone 

120 130 

  4. Masa peste 18 tone, dar nu mai 

mult de 20 tone 

130 140 

  5. Masa peste 20 tone, dar nu mai 

mult de 22 tone 

140 190 

  6. Masa peste 22 tone, dar nu mai 

mult de 23 tone 

190 246 

  7. Masa peste 23 tone, dar nu mai 

mult de 25 tone 

246 443 

  8. Masa peste 25 tone 443 778 

I

I 
Vehicule cu 2 + 2 axe 

  1. Masa peste 23 tone, dar nu mai 

mult de 25 tone 

120 177 

  2. Masa peste 25 tone, dar nu mai 

mult de 26 tone 

177 291 

  3. Masa peste 26 tone, dar nu mai 

mult de 28 tone 

291 428 

  4. Masa peste 28 tone, dar nu mai 

mult de 29 tone 

428 517 

  5. Masa peste 29 tone, dar nu mai 

mult de 31 tone 

517 849 

  6. Masa peste 31 tone, dar nu mai 

mult de 33 tone 

849 1178 

  7. Masa peste 33 tone, dar nu mai 

mult de 36 tone 

1178 1789 



 119 

  8. Masa peste 36 tone 1178 1.789 

I

II 
Vehicule cu 2 + 3 axe 

  1. Masa peste 36 tone, dar nu mai 

mult de 38 tone 

938 1305 

  2. Masa peste 38 tone 1.305 1774 

I

V 
Vehicule cu 3 + 2 axe 

  1. Masa peste 36 tone, dar nu mai 

mult de 38 tone 

829 1150 

  2. Masa peste 38 tone, dar nu mai 

mult de 40 tone 

1150 1591 

  3. Masa peste 40 tone 1591 2354 

V 
Vehicule cu 3 + 3 axe 

  1. Masa peste 36 tone, dar nu mai 

mult de 38 tone 

471 570 

  2. Masa peste 38 tone, dar nu mai 

mult de 40 tone 

570 851 

  3. Masa peste 40 tone 851 1356 

 

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 

autovehicule , impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul 3.10. 

 

Tabelul 3.10. 

Impozitul pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule 

Masa totală maximă autorizată Impozit (lei) 

a) Până la 1 tonă inclusiv 7 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 24 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 37 

d) Peste 5 tone 46 

 

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul 3.11 

Tabelul 3.11. 

Impozitul pentru mijloacele de transport în apă 

Mijlocul de transport pe apă 
Impozit 

- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi 

uz personal 

15 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40 
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Mijlocul de transport pe apă 
Impozit 

- lei/an - 

3. Bărci cu motor 150 

4. Nave de sport şi agrement între 0 şi 800 

5. Scutere de apă 150 

6. Remorchere şi împingătoare: x  

a) până la 500 CP inclusiv 400 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 650 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.000 

d) peste 4.000 CP 1.600 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune 

din acesta 

130 

8. Ceamuri, şlepuri şi baraje fluviale:  x 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone 

inclusiv 

130 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi 

până la 3.000 tone inclusiv 

200 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350 

 

Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin 

cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar. 

Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport 

În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe mijloacele 

de transport se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost 

dobândit.  

În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat 

din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, 

impozitul pe mijloacele de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi 

a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.  

În situaţiile menţionate mai sus impozitul pe mijloacele de transport se recalculează pentru a 

reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.  

Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă 

domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de 

transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază 

teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea 

survenită. 

Înstrăinarea unui mijloc de transport nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de 

proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia 

obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ teritoriale unde este 

înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în 
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care are loc înstrăinarea. Dovada achitării impozitului se face prin certificatul fiscal emis de 

compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale.  

Plata taxei 

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie 

şi 30 septembrie inclusiv.  

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% 

inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor 

de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul 

datorat pentru perioadă cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până 

la sfârşitul anului fiscal respectiv.  În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data 

de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii au obligaţia să achite integral 

impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:  

- în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;  

- în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie 

a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare 

celei în care expiră înmatricularea.  

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.  

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau autorizaţie prevăzută în cele ce urmează 

trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 

înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.  

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize 

asemănătoare 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită de 

consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, în limitele prevăzute în tabelul 3.12. 

 

Tabelul 3.12.  

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism 
Taxa (lei) 

a) Până la 150 m2 inclusiv 3 - 4 

b) Între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv 4 - 5 

c) Între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv 5 - 7 

d) Între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv 7 - 8 

e) Între 751 m2 şi 1.000 m2 inclusiv 8 - 10 

f) Peste 1.000 m2 10 +0,01 leu/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 
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1.000 m2 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa 

stabilită în tabelul 3.12.  

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca 

locuinţă sau anexă la locuinţă este egala cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor 

topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se 

calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare 

stabilită de consiliul local de până la 6 lei pentru fiecare metru pătrat afectat. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 

firmelor şi reclamelor este de până la 6 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute 

mai sus este egala cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 

0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul 

desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte 

porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.  

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egala cu 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.  

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice 

de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de 

consiliul local şi este de până la 9 lei pentru fiecare racord. 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de 

consiliul local în sumă de până la 11 lei. 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către 

consiliile locale în sumă de până la 7 lei. 

Pentru taxele stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele 

reguli:  

- taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 

solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;  

- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la 

data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie 

privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale;  
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- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 

lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are 

obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;  

- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentara 

datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea 

administraţiei publice locale.  

În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de 

construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii 

similare 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este stabilită de 

către consiliul local în sumă de până la 11 lei, în mediul rural, şi de până la 57 lei, în mediul urban. 

Autorizaţiile prevăzute mai sus  se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs 

pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de 

până la 14 lei. 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte de către consiliul local şi este de până la 23 lei. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către consiliile locale şi este de 

până la 57 lei. 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică, se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 3.000 lei.  

Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află 

amplasată unitatea sau standul de comercializare. 

Scutiri 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:  

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;  

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;  

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau 

local;  

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie 

publică;  

- autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform 

legii.  

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

  Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
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Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui 

contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata aceste taxe, cu excepţia 

serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.  

Prin publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale se înţelege 

publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet. 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ 

teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.  

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la 

valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.  

Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă intre 1% şi 3%.  

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi 

obţinută pentru serviciile de reclama şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.  

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a 

lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.  

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

într-un loc public datorează plata  acestei taxe odată pe an  către bugetul local al autorităţii administraţiei 

publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.  

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea 

numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau 

publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:  

- în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 

până la 23 lei; 

- în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 

până la 17 lei. 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni 

sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.  

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în 

patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.  

Consiliile locale pot impune persoanelor care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale.   

Dispoziţiile legale108 prevăd o serie de scutiri de la plata taxei pentru folosirea mijloacelor de 

reclamă şi publicitate: 

- taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.  

- taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază 

panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de această ultimă 

persoană.  

                                                 
108 În articolul 272  din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal 
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- taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau 

alte mijloace de reclama şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.  

- taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a 

instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate 

publica şi educaţionale.  

- nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat 

pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.  

Impozitul pe spectacole 

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 

distractivă în România are obligaţia de a plăti impozit pe spectacole.  

Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale în raza căreia 

are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.  

Calculul impozitului 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea 

biletelor de intrare şi a abonamentelor.  

Cota de impozit se determină după cum urmează:  

- în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert 

filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau 

orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;  

- în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus, cota de impozit este egală 

cu 5%.  

Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de 

organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea 

vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.  

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit au obligaţia:  

- de a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;  

- de a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum 

şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;  

- de a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc 

tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;  

- de a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;  

- de a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 

documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;  

- de  a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi 

inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de 

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul 

Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport.  

În cazul videotecilor şi discotecilor se aplică o serie de reguli speciale. În cazul unei manifestări 

artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole 

se calculează pe baza suprafeţei incintei în care are loc manifestarea. Impozitul pe spectacole se stabileşte 
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pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri 

pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel:  

- în cazul videotecilor, suma este de până la 1 leu;  

- în cazul discotecilor, suma este de până la 2 lei. 

Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, cu coeficientul de corecţie 

corespunzător, prevăzut în tabelul 3.13. 

Tabelul 3.13.  

Coeficienţii de corecţie cu care se ajustează impozitul pe spectacole 

Rangul localităţii Coeficient de corecţie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 

 

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune o declaraţie la 

compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate 

pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei 

în care sunt programate spectacolele respective.  

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.  

Plata impozitului 

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care 

a avut loc spectacolul.  

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la 

compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru 

fiecare plată a impozitului pe spectacole.  

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, 

depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.  

Taxa hotelieră 

Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra 

căreia consiliul local îşi exercită autoritatea, dar numai dacă taxa respectă prevederile legale.  

Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită taxă hotelieră, se încasează de către 

persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţa a persoanelor 

cazate.  

Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ 

teritoriale în raza căreia este situată aceasta.  
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Calculul taxei 

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile 

de cazare.  

Cota taxei se stabileşte de consiliul local şi este cuprinsă între 0,5% şi 5%. În cazul unităţilor de 

cazare amplasate într-o staţiune turistică, cota taxei poate varia în funcţie de clasa cazării în hotel.  

Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului unităţilor de 

cazare amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, 

indiferent de perioada reală de cazare.  

Scutiri 

Taxa hotelieră nu se aplică pentru:  

a) persoanele fizice în vârsta de până la 18 ani inclusiv;  

b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;  

c) pensionarii sau studenţii;  

d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;  

e) veteranii de război;  

f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;  

g) persoanele fizice persecutate din motive politice109 de dictatura instaurată, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 

Plata taxei 

Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, 

inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.  

Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.  

 

Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, consiliile locale comunale pot adopta taxe speciale.  

Domeniile în care consiliile locale comunale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice 

locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu legea finanţelor publice locale.  

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile 

oferite de instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a 

acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de 

activitate a acestui tip de serviciu. 

Consiliile locale comunale nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor 

publice (gaze naturale, apă, energie electrică), pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor 

administrativ teritoriale a reţelelor de apa, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor 

naturale. 

                                                 
109 potrivit Decretului Lege nr.118/1990, art.1 
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Alte taxe locale 

Consiliile locale comunale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru 

vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele 

asemenea.  

Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor 

destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea 

sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.  

Aceste taxe se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile 

deliberative interesate. 

 

Fundamentarea corectă a veniturilor proprii provenite din impozite, taxe şi alte venituri locale 

trebuie să aibă în vedere următoarele : 

- monitorizarea permanentă a veniturilor cu pondere mare în total venituri; 

- racordarea politicii fiscale proprii la nevoile operaţionale ale autorităţii publice, la starea şi 

evoluţia economiei locale; 

- gradul de colectare a  veniturilor  în perioadele anterioare anului bugetar pentru care se 

întocmeşte bugetul, realizându-se totodată şi o analiză a cauzelor ce au condus la nivelul respectiv de 

colectare; 

- nivelul de fiscalitate; 

- cuantificarea nivelului inflaţiei. 

Practica bugetară actuală în economia românească include în categoria veniturilor proprii şi 

cotele defalcate din impozitul pe venit, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, cu toate că 

acestea fac parte din sursele bugetului de stat. 

Includerea în categoria veniturilor proprii a fost determinată în urma unei raţiuni care avea 

în vedere posibilitatea îndatorării unităţilor administrativ teritoriale comunale de la diverse unităţi 

bancare sau instituţii financiare până la un procent de 20% din veniturile proprii, mărindu-se astfel 

valoarea absolută a veniturilor proprii. 

B. Cote defalcate din impozitul pe venit 

Cota defalcată din impozitul pe venit reprezintă o sursă foarte importantă a bugetelor locale şi 

asigură în mare măsură autonomia lor financiară. Introducerea în ţara noastră a acestei surse de venit a avut 

ca efect pozitiv liniarizarea încasării veniturilor bugetelor locale, sumele fiind relativ constante în fiecare 

lună, fapt ce a facilitat administrarea fluxurilor de numerar şi corelarea veniturilor şi cheltuielilor 

administraţiei publice. 

Potrivit Legii finanţelor publice locale cota defalcată din unele venituri ale bugetului de stat  este 

definită ca fiind procentul stabilit din unele venituri ale bugetului de stat, care se alocă bugetelor locale. 

Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale se 

alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 47% 

la bugetele locale ale comunelor, pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, o cotă 

de 13% la bugetul local al judeţului şi o cota de 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor 

generale ale finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului. 
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În execuţie, cota de 22% se alocă de către direcţiile generale ale finanţelor publice pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, proporţional cu sumele 

repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective. În situaţii deosebite, prin legea bugetului de stat, 

cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate.  

Operaţiunile de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează de 

către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene. 

Plătitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajaţi 

pentru respectivul punct de lucru sunt obligaţi să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de 

impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru. Solicitarea 

se face în termen de 15 zile de la data înfiinţării, pentru punctele de lucru nou-înfiinţate. Organul fiscal are 

obligaţia ca în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală să comunice în scris primarului acest lucru. 

Plătitorii de impozite şi taxe prevăzuţi în acest alineat au obligaţia să organizeze evidenţa contabilă 

corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reţinut şi vărsat. 

Primarul, prin compartimentele de specialitate, poate verifica corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 

Primarul are obligaţia să sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal teritorial al Ministerului 

Economiei şi Finanţelor. 

 

În vederea fundamentării cotei din impozitul pe venit trebuie să se ţină seama de : 

- numărul de agenţi economici; 

- nivelul încasării impozitului în anii anteriori; 

- gradul de conştientizare al contribuabililor; 

- eficienţa organelor cu atribuţii fiscale; 

- variaţiile nivelului impozitului pe venitul global; 

- dezvoltarea locală şi naţională. 

C. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat altele decât impozitul pe venit 

Pentru finanţarea cheltuielilor publice ca urmare a descentralizării unor activităţi precum şi pentru 

echilibrarea bugetelor locale comunale, prin legea bugetului de stat se aprobă sume defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, cu destinaţie specială şi, respectiv, pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Prin Legea bugetului de stat110 pe anul 2007 din taxa pe valoarea adăugată s-au alocat sume 

defalcate pentru bugetele locale, astfel : 

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor; 

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti; 

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi 

distribuţie a energiei termice; 

-  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri; 

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

                                                 
110 LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007, EMITENT: PARLAMENTUL, PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL  nr. 1.043 din 29 decembrie 2006 
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- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a 

infrastructurii din spaţiul rural. 

 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor sunt destinate finanţării: 

a) sistemului de protecţie a copilului; 

b) centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; 

c) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 

învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore; 

d) cheltuielilor aferente învăţământului special; 

e) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; 

f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; 

g) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; 

h) ajutoarelor de stat regionale acordate potrivit regimului zonelor libere. 

 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, sunt destinate finanţării: 

a) cheltuielilor de personal, burselor şi marerialelor de natura obiectelor de inventar ale instituţiilor 

sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 

petrolieri; 

d) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale 

comunelor; 

e) cheltuielilor creşelor. 

 

La nivelul judeţului Timiş, în anul 2006 acestea au avut următoarea execuţie pe unităţi administrativ 

teritoriale locale: 

 

Tabelul 3.14. 

Nr. 
crt. 

Denumire Consiliu 
Venituri 
totale 

11.02. 04.02. 42.02 43.02 Venituri 

   
sume def. 
din TVA 

cote şi 
sume def. 
din imp. 
pe venit 

subvenţii 
de la 

bugetul de 
stat 

subvenţii 
de la 
alte 

administra
ţii 

Proprii 

1 BALINŢ 2,384,642 1,938,508 326,150 0 28,196 91,788 

2 BANLOC 3,975,396 2,106,149 1,036,755 15,000 178,483 639,009 

3 BARA 690,716 394,927 176,722  12,912 106,155 

4 BEBA VECHE 1,516,666 961,598 393,647   161,421 

5 BECICHERECU MIC 3,125,454 1,778,632 397,692 350,000  599,130 

6 BELINŢ 1,829,068 992,512 479,283   357,273 
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Nr. 
crt. 

Denumire Consiliu 
Venituri 
totale 

11.02. 04.02. 42.02 43.02 Venituri 

   
sume def. 
din TVA 

cote şi 
sume def. 
din imp. 
pe venit 

subvenţii 
de la 

bugetul de 
stat 

subvenţii 
de la 
alte 

administra
ţii 

Proprii 

7 BETHAUSEN 1,960,720 1,315,876 499,757   145,087 

8 BILED 3,687,251 1,775,750 643,419   1,268,082 

9 BIRDA 2,272,633 1,020,038 856,818  3,603 392,174 

10 BÎRNA 1,503,767 1,015,390 372,961   115,416 

11 BOGDA 590,611 312,597 182,117   95,897 

12 BOLDUR 1,841,072 1,173,102 414,235   253,735 

13 BRESTOVĂŢ 854,276 418,161 277,841   158,274 

14 BUZIAŞ 6,321,195 3,103,433 1,379,696 8,500 21,472 1,808,094 

15 CĂRPINIŞ 2,677,022 1,496,602 551,713   628,707 

16 CENAD 3,662,486 1,558,558 712,098   1,391,830 

17 CENEI 2,149,127 1,242,790 527,086   379,251 

18 CHECEA 1,833,171 1,174,864 439,422  7,193 211,692 

19 CHEVEREŞU MARE 1,956,271 1,306,635 459,705   189,931 

20 CIACOVA 7,010,902 3,761,653 2,367,796 9,800  871,653 

21 CJT 168,732,646 77,885,490 65,752,341 17,773,388  7,321,426 

22 COMLOŞU MARE 3,933,723 2,147,800 1,225,739   560,184 

23 COŞTEIU 2,985,144 2,151,719 641,075   192,350 

24 CRICIOVA 1,483,109 1,019,590 329,669   133,850 

25 CURTEA 1,518,807 971,990 354,341  139,650 52,826 

26 DAROVA 2,857,445 1,950,224 582,964   324,257 

27 DENTA 2,444,574 1,264,036 833,993  14,390 332,155 

28 DETA 6,228,776 2,832,793 1,866,515  13,813 1,515,655 

29 DUDEŞTII NOI 3,932,971 2,983,448 495,707 25,000 23,909 404,907 

30 DUDEŞTII VECHI 3,332,766 2,010,710 642,025  65,614 614,417 

31 DUMBRAVA 3,329,092 2,521,371 520,787  114,616 172,318 

32 DUMBRAVIŢA 8,497,516 1,408,292 950,184  6,816 6,132,224 

33 FĂGET 7,113,831 4,295,527 1,343,236   1,475,068 

34 FÂRDEA 1,910,801 1,148,996 552,256   209,549 

35 FIBIŞ 891,140 465,736 247,555   177,849 

36 FOIENI 1,430,027 757,499 378,048  57,834 236,646 

37 GĂTAIA 5,546,944 2,883,371 1,084,214 10,000 101,628 1,467,731 

38 GĂVOJDIA 7,005,860 3,134,037 3,524,668 10,000 27,253 309,902 

39 GHILAD 2,222,135 1,178,267 692,011 20,000  331,857 

40 GHIRODA 6,308,551 1,239,510 2,257,718  8,058 2,803,265 

41 GHIZELA 1,512,168 830,405 560,846  4,157 116,760 

42 GIARMATA 3,959,270 1,519,879 1,129,262   1,310,129 

43 GIERA 1,673,595 921,431 486,530  162,385 103,249 

44 GIROC 9,698,607 1,157,429 2,200,159   6,341,019 

45 GIULVĂZ 2,223,604 1,353,582 605,018  5,087 259,917 

46 GOTTLOB 1,761,322 726,904 644,382 143,000  247,036 

47 IECEA MARE 1,611,442 812,646 645,972   152,824 

48 JAMU MARE 3,473,304 2,006,924 883,855   582,525 

49 JEBEL 1,897,280 1,003,377 538,464   355,439 

50 JIMBOLIA 13,683,011 6,395,458 2,646,474 255,000  4,386,079 

51 LENAUHEIM 3,204,456 1,848,835 780,312   575,309 

52 LIEBLING 2,805,020 1,588,707 648,314 50,000  517,999 

53 LOVRIN 4,028,077 2,915,029 739,460   373,588 
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Nr. 
crt. 

Denumire Consiliu 
Venituri 
totale 

11.02. 04.02. 42.02 43.02 Venituri 

   
sume def. 
din TVA 

cote şi 
sume def. 
din imp. 
pe venit 

subvenţii 
de la 

bugetul de 
stat 

subvenţii 
de la 
alte 

administra
ţii 

Proprii 

54 LUGOJ 51,828,286 26,443,300 9,818,363   15,566,623 

55 MĂNĂŞTUR 1,483,546 937,541 354,447  79,588 111,970 

56 MARGINA 3,418,576 1,176,320 458,860 1,161,752 356,570 265,074 

57 MAŞLOC 2,010,675 1,323,965 429,649   257,061 

58 MORAVIŢA 3,777,953 1,394,697 454,636   1,928,620 

59 MOŞNIŢA NOUĂ 5,931,313 1,361,685 644,972 19,200  3,905,456 

60 NĂDRAG 2,730,260 1,595,942 722,475  166,753 245,090 

61 NIŢCHIDORF 1,393,365 877,521 306,111  23,096 186,637 

62 OHABA LUNGĂ 1,227,534 767,053 342,552 51,000  66,929 

63 ORŢIŞOARA 3,706,182 1,587,434 643,596   1,475,153 

64 PĂDURENI 1,139,190 699,104 264,509   175,577 

65 PARŢA 2,488,377 714,543 1,009,730   764,103 

66 PECIU NOU 4,347,403 2,391,199 1,000,050   956,155 

67 PERIAM 4,872,103 3,048,527 1,215,749   607,827 

68 PIETROASA 1,432,073 941,183 398,916  39,730 52,244 

69 PIŞCHIA 4,070,255 1,896,336 585,038 1,054,000 18,846 516,035 

70 RACOVIŢA 2,911,991 1,940,120 575,677 7,692 21,753 366,749 

71 RECAŞ 6,883,215 4,181,877 1,270,489   1,430,849 

72 REMETEA MARE 2,736,315 1,442,055 566,174 189,548  538,538 

73 SĂCĂLAZ 8,903,073 1,820,242 874,883   6,207,948 

74 SACOŞU TURCESC 2,923,331 1,721,137 621,255   580,939 

75 ŞAG 2,967,738 783,208 327,390   1,857,140 

76 SÂNANDREI 5,954,198 1,887,341 1,344,325 1,457,000  1,265,532 

77 ŞANDRA 2,296,257 959,174 1,083,880   253,203 

78 SÂNICOLAU MARE 15,747,072 6,927,982 5,165,793   3,653,297 

79 SÂNMIHAIU ROMÂN 3,035,831 894,539 1,098,420   1,042,872 

80 SARAVALE 2,421,603 1,234,871 959,216   227,516 

81 SATCHINEZ 3,269,205 1,607,192 964,427   697,586 

82 SECAŞ 545,197 354,925 142,860   47,412 

83 SÎNPETRU MARE 2,910,706 1,521,658 1,098,231   290,817 

84 ŞTIUCA 2,019,174 1,303,813 422,416   292,945 

85 TEREMIA MARE 2,852,020 1,758,027 558,633   535,360 

86 TIMIŞOARA 440,751,970 
167,049,07

6 
140,021,06

8 
9,094,815  

124,587,01
1 

87 TOMEŞTI 2,324,634 814,299 478,908 651,219 221,179 159,029 

88 TOMNATIC 1,671,792 1,034,563 427,602   209,627 

89 TOPOLOVĂŢU MARE 1,833,358 1,112,162 404,127 12,000  305,069 

90 TORMAC 2,683,380 1,718,201 656,885   308,294 

91 TRAIAN VUIA 1,543,698 1,021,955 328,234   193,509 

92 UIVAR 4,038,071 2,454,920 1,011,210 10,500  561,441 

93 V.V.DELAMARINA 2,266,055 1,473,665 614,228  12,035 166,127 

94 VALCANI 1,625,225 1,055,755 471,910   97,560 

95 VARIAŞ 4,557,662 2,669,469 1,354,643   533,550 

96 VOITEG 1,897,054 829,721 668,062   399,271 

 TOTAL 974,506,375 
424,907,08

3 
291,439,60

6 
32,378,414 1,936,619 

223,844,65
3 
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Execuţia la nivelul anului 2006 a acestor venituri complementare a veniturilor proprii relevă 

faptul că, politicul a jucat un rol important în acordarea acestora fiind menţionat sub denumirea de 

„alte criterii” pe care consiliile judeţene le consideră oportune şi aplicabile. 

Începând cu anul 2007 repartizarea pe comune, se face prin decizie a directorului direcţiei 

generale a finanţelor publice judeţene, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa 

tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie, după 

caz, în funcţie, de regulă, de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. 

 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri se repartizează pe unităţi 

administrativ teritoriale, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul 

judeţean, după consultarea primarilor. 

 

Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale vor 

fi repartizate pe judeţe, potrivit următoarelor criterii: 

 

a) capacitatea financiară determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor, în proporţie de 70%, 

potrivit următoarei formule de calcul: 

 

tjxSr

tjlocNr

jlocNr
x

jIvm

tjIvm

tjlocNr

jlocNr
x

jIvm

tjIvm

jSr
n

j

.

..

..

.

.

..

..

.

.

.

1












  

 

unde: 

- Sr.j - sume defalcate repartizate judeţului; 

- Sr.tj - sume defalcate de repartizat pe total judeţe; 

- Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor încasat pe judeţ în anul anterior anului de calcul; 

- Ivm.tj - impozitul pe venit mediu pe locuitor încasat pe total judeţe în anul anterior anului de 

calcul; 

- Nr.loc.j - numărul locuitorilor din judeţ; 

- Nr.loc.tj - suma locuitorilor judeţelor; 

 

b) suprafaţa judeţului în proporţie de 30%.  

 

D. Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată  

Potrivit legii finanţelor publice locale din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat pentru echilibrarea bugetelor locale comunale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din 

cota defalcată din impozitul pe venit de 22% (fondul de echilibrare), o cotă de 27% se aloca bugetului 

propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, astfel: 
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a) 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcţiei generale a 

finanţelor publice judeţene, în funcţie de următoarele criterii: populaţie, suprafaţa din intravilanul unităţii 

administrativ teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii administrativ teritoriale; 

b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locala. Hotărârea consiliului 

judeţean se comunică directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, prefectului şi consiliilor 

locale din judeţ. 

Pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale  direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene procedează astfel: 

a) calculează indicatorii "impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe unitatea administrativ teritorială" 

şi, respectiv, "impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe ansamblul judeţului", după următoarele formule: 

 

llocNr

lIv
lIvm

..

.
.   

 

jlocNr

jIv
jIvm

..

.
.   

 

unde: 

- Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ teritorială în anul 

anterior anului de calcul; 

- Iv.l - impozitul pe venit încasat pe unitatea administrativ teritorială în anul anterior anului de 

calcul; 

- Nr.loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ teritorială; 

- Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului 

de calcul; 

- Iv.j - impozitul pe venit încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului de calcul, obţinut 

prin însumarea impozitului pe venit încasat pe fiecare unitate administrativ teritorială a judeţului; 

- Nr.loc.j - numărul locuitorilor din judeţ; 

 

b) calculele rezultate se transmit, până la data de 31 mai a fiecărui an, Ministerului Administraţiei şi 

Internelor; 

c) în prima etapă se repartizează sumele calculate numai către unităţile administrativ teritoriale al 

căror impozit pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ teritorială în anul anterior anului 

de calcul, este mai mic decât impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul 

anterior anului de calcul, pe baza următoarelor criterii: 

- ponderea populaţiei unităţilor administrativ teritoriale care participă la această etapă în totalul 

populaţiei acestora, în proporţie de 75%; 

- ponderea suprafeţei din intravilanul unităţilor administrativ teritoriale care participă la această 

etapă în totalul suprafeţei din intravilanul acestora, în proporţie de 25%; 
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d) sumele repartizate în prima etapă unităţilor administrativ teritoriale comunale sunt limitate, astfel 

încât media rezultată pe locuitor, calculată conform formulei de mai jos, să fie mai mică sau egală cu 

impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului de calcul: 

 

llocNr

elSrlIv
elMloc

..

..
.


  

 

unde: 

- Mloc.el - media rezultată pe locuitor la nivelul unităţii administrativ teritoriale, în urma repartizării 

în prima etapă; 

- Iv.l - impozitul pe venit încasat pe unitatea administrativ teritorială în anul anterior anului de 

calcul; 

- Sr.el - sume repartizate pe unităţi administrativ teritoriale în prima etapă; 

- Nr.loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ teritorială. 

 

Sumele rămase nerepartizate în prima etapă se reportează pentru etapa a doua; 

 

e) sumele rămase nerepartizate în prima etapa se repartizează la toate unităţile administrativ 

teritoriale din judeţ, în funcţie de capacitatea financiară a acestora, determinată pe baza impozitului pe venit 

încasat pe locuitor în anul anterior anului de calcul, folosindu-se următoarea formulă: 
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unde: 

- Sr.e2 - sume repartizate unităţii administrativ teritoriale în etapa a doua; 

- Sr.j.e2 - sume de repartizat tuturor unităţilor administrativ teritoriale din judeţ în etapa a doua; 

- Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ teritorială în anul 

anterior anului de calcul; 

- Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului 

de calcul; 

- Nr.loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ teritorială; 

- Nr.loc.j - numărul locuitorilor din judeţ; 

Numărul locuitorilor în toate comunele este cel comunicat de către direcţiile judeţene de statistică la 

data de 31 decembrie a anului anterior anului de calcul. 
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f)  Începând cu data de 1 ianuarie 2008 sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ teritorială 

în parte în urma derulării celor doua etape de echilibrare, precum şi pe judeţ şi municipiul Bucureşti vor fi 

diminuate cu gradul de necolectare, prin înmulţirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport între suma 

impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor încasate în anul financiar anterior încheiat şi suma 

impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor de încasat în anul financiar anterior încheiat. La 

calculul gradului de necolectare nu se iau în considerare creanţele fiscale aflate în litigiu;  

g) sumele reţinute potrivit literei f) vor fi repartizate prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale a finanţelor publice 

judeţene, prefectului şi consiliilor locale din judeţ. 

h) repartizarea sumelor conform literelor a)-f) se face de către directorul direcţiei generale a 

finanţelor publice judeţene sau al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după 

caz, prin decizie ce se comunică prefectului, consiliului judeţean şi consiliilor locale din judeţ; 

i) directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, precum şi prefecţii au obligaţia 

publicării deciziei pe pagina de internet a instituţiilor acestora. 

 

Pentru repartizarea sumelor în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală, pentru 

proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen 

de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, să solicite în scris tuturor 

unităţilor administrativ teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru cofinanţarea programelor 

de dezvoltare locală care necesită cofinanţare locală. 

Nerespectarea prevederilor legii finanţelor publice locale cu privire la calculele de repartizare a 

cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat atrage nulitatea absolută a deciziilor 

directorilor direcţiilor generale ale finanţelor publice şi a hotărârilor adoptate de consiliile judeţene, urmând 

să se emită o nouă decizie, respectiv o nouă hotărâre, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării 

acestora. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a 

oricărei alte persoane interesate. 

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, la determinarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, se vor avea în vedere următoarele aspecte : 

a) posibilităţile de acoperire a secţiunii de funcţionare a bugetului local din venituri proprii; 

b) după cuantificarea sumelor determinate potrivit literei a), numai acolo unde este cazul, se 

propun sume pentru asigurarea echilibrării secţiunii de funcţionare a bugetului local; 

c) standardele minime de cost pentru prestarea serviciilor publice către populaţie; 

d) standardele minime de calitate pentru prestarea serviciilor publice către populaţie; 

e) după epuizarea etapelor prevăzute la literele a)-d), în limita sumelor posibil de asigurat de 

la bugetul de stat, se stabilesc sume care urmează să fie prevăzute în secţiunile de dezvoltare ale 

bugetelor locale. 

 

Prezentarea veniturilor proprii exclusive ale bugetelor locale comunale s-a făcut din dorinţa de 

a ne familiariza cu problematica finanţării componentei funcţionale deoarece acestea  ar trebui să 

reprezinte exclusiv suportul financiar de susţinere a funcţionalităţii autorităţii publice locale comunale, aşa 

cum de exemplu se întâmplă în Suedia unde ponderea veniturilor locale exclusive reprezintă 85% din 

totalul veniturilor locale, în Olanda 25%, în România – Judeţul Timiş 23,17%. 

În condiţiile în care observăm că finanţarea componentei de funcţionare se realizează numai 

în proporţie de 23,17%, din studiul efectuat, dacă avem în vedere durata exerciţiului bugetar ar însemna 

ca autorităţile locale ar funcţiona numai aproximativ 2 luni. Din acest motiv am tratat ca şi surse 
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complementare ale bugetelor locale comunale, pentru componenta de funcţionare, cotele defalcate din 

impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care în actuala legislaţie românească 

nu impun restricţii în utilizarea acestora pentru finanţarea componentei funcţionale, cu toate că destinaţiile 

prevăzute mai ales pentru taxa pe valoarea adăugată le impun.   

Instrumentul prin care se realizează finanţarea componentei funcţionale a unităţii administrativ 

teritoriale comunale este bugetul local cu componenta sa de funcţionare, bugetul fiind definit ca 

reprezentând documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile 

unităţilor administrativ teritoriale. 

Bugetele locale sunt instrumente de prognoză, planificare şi de conducere a activităţii financiare a 

unităţilor administrativ–teritoriale, structura lor reflectând gradul de autonomie al administraţiei locale faţă 

de cea centrală, fluxurile financiare ale administraţiei locale, respectiv veniturile şi cheltuielile publice la 

nivel teritorial, modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi modalitatea de acoperire a deficitelor. 

3.1.1.2. Bugetul funcţional 

Bugetul funcţional poate fi definit ca reprezentând partea de bază, obligatorie a unui buget local 

care cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor şi 

competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ teritoriale comunale.  

Bugetul funcţional împreună cu bugetul de dezvoltare reprezintă cele două părţi componente ale 

bugetului local concretizat într-un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi 

cheltuielile unităţilor administrativ teritoriale comunale. 

Bugetul funcţional, conform propriei noastre cercetări, este rezultatul activităţilor care asigura 

funcţionarea unităţilor administrativ teritoriale comunale, precum şi pachetul de servicii minime necesare 

realizării funcţiilor pentru care aceasta a fost înfiinţată. 

Dacă avem în vedere şi clasificaţia funcţională111, care reglementează cadrul general de întocmire şi 

execuţie a bugetului local,  activităţile şi serviciile care fac parte din bugetul funcţional, fără să aibă un 

caracter limitativ rezultă: 

 Autorităţi publice şi acţiuni externe care cuprind autorităţile executive şi legislative, 

împreună cu obiectivele lor de realizat,  

 Alte servicii publice generale care cuprind serviciile de asistenţă socială pentru persoanele 

în vârstă, cu handicap,  

 Ordine publică, poliţie comunitară, protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 
(protecţie civilă nemilitară), 

 Învăţământ preşcolar şi primar, învăţământ secundar şi alte forme de învăţământ 

nedefinibil prin nivel, învăţământ special, servicii auxiliare pentru educaţie (internate şi cantine), 

 Sănătate, servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi, alte cheltuieli în domeniul sănătăţii, 

 Cultură, recreare şi religie care cuprind servicii culturale, servicii recreative şi sportive, 

servicii religioase,  

 Asigurări şi asistenţă socială care cuprind creşele, ajutorul social, cantinele de ajutor 

social, 

 Întreţinere, reparaţii şi funcţionare pe domeniile: locuinţe (fond existent al comunei), 

iluminat public, salubritate, străzi, drumuri şi poduri.  

                                                 
111 ORDIN nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice EMITENT: 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.176 din 27 decembrie 2005 
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În vederea întocmirii bugetului de funcţionare, ordonatorii principali de credite, pe baza  limitelor 

sumelor primite potrivit prevederilor de la Direcţia generală a finanţelor publice, elaborează şi depun la 

aceasta, până la data de 1 iulie a fiecărui an, proiectele bugetelor funcţionale echilibrate şi anexele la 

acestea pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani. În operaţiunea de 

elaborare a bugetelor ordonatorii au în vedere principiile112 şi regulile bugetare.  

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene prin serviciile de buget şi contabilitate publică 

centralizează aceste bugete pe ansamblul judeţului şi le transmit până la data de 15 iulie a fiecărui an curent 

Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii bugetului de 

stat, Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite Direcţiilor generale ale finanţelor publice cotele şi 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin legea bugetului de stat. 

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, precum şi consiliile judeţene, în condiţiile legii, 

repartizează pe unităţi administrativ teritoriale comunale, în termen de 5 zile de la comunicare, cotele şi 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale 

de către ordonatorii principali de credite. 

Pe baza veniturilor proprii şi a cotelor şi a sumelor primite, ordonatorii principali de credite, în 

termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

definitivează proiectul bugetului local comunal, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul 

unităţii administrativ teritoriale comunale. Menţionăm că locuitorii unităţilor administrativ teritoriale 

comunale respective pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data 

publicării sau afişării acestuia. 

În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, proiectul bugetului funcţional, 

însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus 

aprobării consiliului local. 

Consiliul local, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de 

buget funcţional, se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului, după ce acesta a fost votat 

pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe. 

Proiectele de buget funcţional se aprobă de către consiliul local în termen de maximum 45 de zile de 

la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

În cazul în care consiliul local nu aprobă proiectele bugetului local funcţional în termen de 45 de 

zile, Direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, până la aprobarea acestora de către autorităţile deliberative. În 

aceasta situaţie, din bugetul funcţional se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate. 

Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită Direcţiilor generale ale finanţelor publice 

bugetele locale aprobate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Direcţiile generale ale finanţelor 

publice, în termen de 10 zile, întocmesc şi transmit Ministerului Economiei şi Finanţelor  bugetele pe 

ansamblul fiecărui judeţ, grupate în cadrul fiecărui judeţ pe comune, oraşe, municipii şi judeţ, pe structura 

clasificaţiei bugetare. 

Prevederile legii finanţelor publice locale au în vedere şi posibilitatea neaprobării în termenul legal 

a bugetului, în acest caz execuţia făcându-se în limita veniturilor încasate şi în proporţie de 1/12 din 

execuţia bugetară a cheltuielilor din anul anterior încheiat. 

 

                                                 
112 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, art. 7 – art. 19. 
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Pornind de la aceste considerente de ordin metodologic prezentăm un buget funcţional al unei 

localităţi din judeţul Timiş – Comuna Dumbrăviţa - comună care nu se situează nici în categoria 

localităţilor rurale cu cele mai multe venituri proprii, dar nici în categoria celor mai sărace. 

Fiind o comună periurbană a municipiului Timişoara, cu o migraţie a locuitorilor în zilele lucrătoare 

către municipiul Timişoara şi în zilele de repaus săptămânal “consumând ” serviciile comunei Dumbrăviţa, 

am considerat că cercetarea efectuată se pretează foarte bine şi în tratarea bugetului de dezvoltare, 

cunoscând orientările şi eforturile comunităţii spre acest domeniu. 

Bugetul de funcţionare al Comunei Dumbrăviţa se prezintă în Anexa nr. 7. 

Bugetul funcţional a avut în vedere realizările anului 2006, estimările pentru perioada 2007 – 2010, 

strategiile sectoriale ale comunei, raportul privind progresele înregistrate de România în procesul de 

aderare la Uniunea Europeană, pachetul financiar, aspectele tehnice şi legislaţia privind operaţionalitatea 

fondurilor structurale. 

S-au inventariat angajamentele asumate de către comună în perioadele anterioare şi s-au avut în 

vedere costurile bugetare ale acestor angajamente în vederea ierarhizării lor pe priorităţi. 

Din analiza cifrelor, respectiv a resurselor aferente componentei de funcţionare au rezultat 

următoarele: 

- se înregistrează o creştere cu 26% la categoria impozitelor şi taxelor pe proprietate, creştere 

provenită aproape în exclusivitate din taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru, comuna situându-se 

într-o zonă atractivă în special de construcţii de locuinţe, tranzacţiile cu terenuri fiind reprezentative; 

- se constată de asemenea o sensibilă creştere a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate a comunei, de asemenea o creştere de aproximativ 300% a veniturilor din 

subvenţii de la alte administraţii (bugetul asigurărilor pentru şomaj); 

- în privinţa cheltuielilor se observă o creştere de numai 10,84% faţă de anul 2006, orientate în 

special înspre asistenţa socială şi a cheltuielilor cu bursele, respectiv înspre rambursarea împrumuturilor 

contractate în legătură cu datoria publică locală. 

Bugetul funcţional, ca noţiune, reprezentând planul financiar al componentei de funcţionare, 

fiind asigurat în totalitate din veniturile proprii exclusive, apreciem că se impune şi prezentarea 

modului de organizare a evidenţei tehnico-operative şi a contabilităţii acestora.  

 

3.1.2. Contabilitatea componentei de funcţionare a comunei 

Buna funcţionare a unei unităţi administrativ teritoriale comunale depinde de încasarea la timp a 

veniturilor proprii cuvenite acesteia din impozite, taxe şi alte venituri prevăzute de legea finanţelor publice 

locale, care-i permit efectuarea cheltuielilor de funcţionare113. 

Din acest context se relevă importanţa deosebită pe care primăriile comunale trebuie să o acorde 

mobilizării la un nivel maxim al veniturilor care revin bugetului funcţional.  

Încasarea veniturilor proprii ale bugetului funcţional se face prin intermediul casierului primăriei şi 

prin trezoreria operativă la care comuna îşi are deschis contul său curent. 

Organizarea şi conducerea contabilităţii este menită să oglindească realizarea tuturor veniturilor faţă 

de evaluarea bugetară făcută în bugetul comunal114.  

 

                                                 
113 Şoşdean, A., Popovici, D., - Contabilitatea Primăriilor în economia de piaţă – Ed. Amarcord, Timişoara, 2000, p. 91-92 
114 ibidem., p. 92 
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Contabilitatea ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor 

juridice şi fizice trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi 

păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât 

pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi pentru relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali,  cu creditorii 

financiari şi comerciali, cu clienţii. 

Contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale comunale va cuprinde115: 

 contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi 

plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; 

 contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să 

reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi excedentul sau deficitul patrimonial; 

 contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate. 

 

Contabilitatea bugetelor locale se organizează şi se conduce la nivelul comunelor potrivit normelor 

stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice116 care să asigure înregistrarea operaţiunilor privind: 

 veniturile încasate şi plăţile efectuate în executarea bugetelor locale şi a fondurilor cu 

destinaţie specială, 

 contabilitatea transferurilor din bugetul de stat şi a fondului de rulment constituit în 

condiţiile legii. 

De asemenea instituţiile de subordonare locală, care au personalitate juridică şi ai căror conducători 

au calitatea de ordonatori de credite, organizează şi conduc contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor potrivit 

bugetului aprobat precum şi contabilitatea patrimoniului aflat în administrare. 

Pornind de la aceste exigenţe de ordin legislativ şi metodologic, în justificarea demersului ştiinţific 

iniţiat, am considerat oportun să tratăm principalele conturi care intervin în procesul de contabilizare a 

veniturilor proprii exclusive, care concură la finanţarea bugetului funcţional al comunei. 

 

 

Reflectarea în contabilitate a  veniturilor proprii exclusive ale bugetului funcţional comunal  

În baza bugetului funcţional elaborat şi aprobat de către consiliul local, prin grija compartimentului 

financiar contabil, prevederile acestuia sunt transpuse în evidenţa tehnico-operativă şi în contabilitatea 

sintetică şi analitică privind creanţele şi veniturile bugetului funcţional.   

În conformitate cu Legea Contabilităţii şi OMFP nr. 1917/2005, contabilitatea unităţilor 

administrativ teritoriale comunale se organizează şi se conduce în partidă dublă, cu ajutorul conturilor 

prevăzute în planul de conturi general pentru instituţiile publice. Conturile sunt împărţite pe clase, pe grupe 

de conturi, iar acestea sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I şi II.  

Conturile sintetice pot fi dezvoltate în conturi analitice, în funcţie de specificul activităţii şi de 

necesităţile proprii de informare. 

Cu ajutorul acestor conturi unităţile administrativ teritoriale comunale înregistrează operaţiunile 

economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv 

                                                 
115 LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005, art. 2, alin. 2 
116 ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia EMITENT: 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 din 29 decembrie 2005 şi Legea 

nr.  82/1991 rep. în 2005 – Legea Contabilităţii 
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în momentul creării, transformării sau dispariţiei, anulării unei valori economice, a unei creanţe sau a unei 

obligaţii.  

Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate în 

cadrul fiecărei comune, cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor 

contabilităţii bazată pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare. 

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii unităţilor administrativ teritoriale 

comunale revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective. 

Acesta organizează şi conduc contabilitatea de regula, în compartimente distincte, conduse de către 

contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să 

aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi 

conducerea contabilităţii. 

Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a 

compartimentului financiar-contabil şi care răspunde şi de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a 

cheltuielilor.  

Pe baza documentelor care atestă crearea dreptului de creanţă ( declaraţia fiscală sau decizia emisă 

de organul fiscal sau alte documente legal întocmite), se înregistrează la începutul anului bugetar creanţele 

bugetului funcţional. 

 

Înregistrarea creanţelor bugetului funcţional se realizează cu ajutorul conturilor 464 intitulat 

“Creanţe ale bugetului local funcţional” şi 4672 "Creditori ai bugetului local funcţional". 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ teritoriale comunale ţin evidenţa creanţelor bugetului 

local - funcţional. 

Contul 464 "creanţe ale bugetului local funcţional" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează creanţele bugetului local funcţional reprezentând obligaţiile contribuabililor, persoane fizice 

sau juridice, iar în credit se înregistrează stingerea creanţelor bugetului local, potrivit legii. 

Soldul debitor al contului reprezintă creanţe ale bugetului local existente la un moment dat. 

 

Contul 464 "Creanţe ale bugetului local " se debitează prin creditul conturilor: 

 

4672 "Creditori ai bugetului local funcţional" - cu sumele de compensat sau de restituit la cererea 

contribuabililor sau din oficiu, potrivit dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de 

obligaţia fiscală ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale 

organelor judiciare sau altor organe competente. 

730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice": 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate de persoane juridice, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 

clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local funcţional datorate de persoane juridice (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate de persoane juridice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele reprezentând bonificaţia acordată potrivit hotărârii consiliului local pentru plata cu 

anticipaţie a unor impozite datorate pentru întregul an (în roşu); 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu); 
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- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate de persoane juridice, stinse ca urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital": 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local funcţional datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

734 "Impozite şi taxe pe proprietate": 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local funcţional (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii": 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local funcţional datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

739 "Alte impozite şi taxe fiscale": 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local funcţional datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
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- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional  

datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

750 "Venituri din proprietate": 

- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului local funcţional, stabilite pe 

baza documentelor legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere calculate potrivit legii; 

- cu sumele reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca 

urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu). 

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii": 

- cu sumele reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii datorate bugetului local (pe 

structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând taxe speciale constituite, potrivit legii; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu). 

 

Contul 464 "Creanţe ale bugetului local" se creditează prin debitul conturilor: 

 

117 "Rezultatul reportat" - cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de 

lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anii precedenţi. 

 

4672 "Creditori ai bugetului local funcţional" - cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului 

local funcţional, cu obligaţii de plată viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 

 

5211 "Disponibil al bugetului local" - cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului, pe structura 

clasificaţiei bugetului local funcţional (pentru veniturile care au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă 

de organul fiscal). 

531 "Casa" - cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local funcţional. 

 

654 "Pierderi de creanţe şi debitori diverşi" - cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional 

neîncasate, potrivit legii. 

 

734 "Impozite şi taxe pe proprietate" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de 

lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul curent (operaţiunea 

se poate înregistra şi 464=734 în roşu). 

 

735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi 

prevăzute de lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul 

curent (operaţiunea se poate înregistra şi 464=735 în roşu). 

 

739 "Alte impozite şi taxe fiscale" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de 

lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul curent (operaţiunea 

se poate înregistra şi 464=739 în roşu). 
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750 "Venituri din proprietate" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, 

reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul curent (operaţiunea se 

poate înregistra şi 464=750 în roşu). 

 

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi 

prevăzute de lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul 

curent (operaţiunea se poate înregistra şi 464=751 în roşu). 

 

Cu ajutorul contului 4672 "Creditori ai bugetului local funcţional" unităţile administrative-

teritoriale comunale ţin evidenţa veniturilor bugetului local funcţional ce urmează a fi restituite 

contribuabililor, la cerere sau din oficiu. 

Contul 4672 "Creditori ai bugetului local funcţional" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează sumele aferente bugetului local funcţional, de restituit sau de compensat la cererea 

contribuabililor, iar în debit sumele plătite acestora sau compensate cu alte creanţe ale bugetului local. 

Soldul creditor reprezintă sumele datorate creditorilor. 

 

Contul 4672 "Creditori ai bugetului local funcţional" se creditează prin debitul conturilor: 

411 "Clienţi" - cu sumele de restituit contribuabililor după acoperirea obligaţiilor de plată faţă de creditorii 

bugetari. 

464 "Creanţe ale bugetului local funcţional" - cu sumele de compensat sau de restituit la cererea 

contribuabililor sau din oficiu, potrivit dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de 

obligaţia fiscală ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale 

organelor judiciare sau altor organe competente. 

528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" - cu taxa de participare la 

licitaţie, depusă în contul deschis la unităţile de trezorerie ale statului în cuantumul prevăzut de lege de 

ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse executării silite. 

666 "Cheltuieli privind dobânzile" - cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la 

cererea acestora după termenul legal de plată. 

 

Contul 4672 "Creditori ai bugetului local funcţional" se debitează prin creditul conturilor: 

411 "Clienţi" - cu întregirea preţului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusă de 

adjudecatar. 

464 "Creanţe ale bugetului local" - cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului local 

funcţional, cu obligaţii de plată viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 

5211 "Disponibil al bugetului local": 

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, plătite în plus faţă de 

obligaţia fiscală, plătite în plus ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor 

legale, plătite în plus stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit 

legii; 

- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele plătite reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după 

termenul legal de plată. 

 

528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită": 
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- cu taxa de participare restituită de către organul de executare, ofertanţilor care nu au fost declaraţi 

adjudecaţi; 

- cu cheltuielile de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor care nu 

s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum şi 

adjudecătorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege; 

- cu sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanţelor bugetare. 

 

Înregistrarea veniturilor bugetului funcţional se realizează cu ajutorul conturilor din clasa a 7-

a: 734 “Impozite şi taxe pe proprietate”, 735 “Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii”, 739 “Alte 

impozite şi taxe fiscale”, 750 “Venituri din proprietate” şi a contului 751 “Venituri din vânzări de 

bunuri şi servicii”. 

 

Cu ajutorul contului 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" unităţile administrativ teritoriale ţin 

evidenţa veniturilor realizate de bugetul local din contribuţii privind impozite şi taxe pe proprietate, potrivit 

legii. 

Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de 

rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

 

Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 

 

464 "Creanţe ale bugetului local funcţional": 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local funcţional (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

5211 "Disponibil al bugetului local" - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, 

reprezentând impozite şi taxe pe proprietate, pentru veniturile care nu au la bază declaraţie fiscală sau 

decizie emisă de organul fiscal. 

 

Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în 

vederea închiderii acestuia şi stabilirea rezultatului patrimonial. 

464 "Creanţe ale bugetului local" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de 

lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul curent (operaţiunea 

se poate înregistra şi 464=734 în roşu). 
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Cu ajutorul contului 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" unităţile administrativ teritoriale 

ţin evidenţa veniturilor realizate de bugetul local funcţional din contribuţii privind impozite şi taxe pe 

bunuri şi servicii, potrivit legii, şi a veniturilor din sume defalcate din TVA. 

Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de 

rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II, astfel: 

7352 "Sume defalcate din TVA" 

7353 "Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii" 

7355 "Taxe pe servicii specifice" 

7356 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi" 

 

Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor: 

464 "Creanţe ale bugetului local": 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local funcţional datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

5211 "Disponibil al bugetului local" - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, 

reprezentând impozite şi taxe pe bunuri şi servicii, pentru veniturile care nu au la bază declaraţie fiscală sau 

decizie emisă de organul fiscal; 

 

Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în 

vederea închiderii acestuia şi stabilirea rezultatului patrimonial. 

464 "Creanţe ale bugetului local" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de 

lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul curent (operaţiunea 

se poate înregistra şi 464=735 în roşu). 

 

Cu ajutorul contului 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" unităţile administrativ teritoriale ţin 

evidenţa veniturilor realizate de bugetul local din contribuţii privind alte taxe, potrivit legii. 

Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial. 
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La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

 

Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" se creditează prin debitul conturilor: 

464 "Creanţe ale bugetului local": 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local funcţional datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local funcţional 

datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

5211 "Disponibil al bugetului local" - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, 

reprezentând alte impozite şi taxe fiscale, pentru veniturile care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie 

emisă de organul fiscal. 

 

Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în 

vederea închiderii acestuia şi stabilirea rezultatului patrimonial. 

464 "Creanţe ale bugetului local" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de 

lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul curent (operaţiunea 

se poate înregistra şi 464=739 în roşu). 

 

Cu ajutorul contului 750 "Venituri din proprietate" unităţile administrativ teritoriale ţin evidenţa 

veniturilor din proprietate realizate de bugetul local funcţional, potrivit legii. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

 

Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 

464 "Creanţe ale bugetului local": 

- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului local funcţional, stabilite pe 

baza documentelor legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere calculate potrivit legii; 

- cu sumele reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca 

urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local (operaţiune în roşu). 
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5211 "Disponibil al bugetului local" - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, 

reprezentând venituri din proprietate, pentru veniturile care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie 

emisă de organul fiscal. 

 

Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în 

vederea închiderii acestuia şi stabilirea rezultatului patrimonial. 

464 "Creanţe ale bugetului local" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de 

lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul curent (operaţiunea 

se poate înregistra şi 464=750 în roşu). 

 

Cu ajutorul contului 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" unităţile administrativ 

teritoriale ţin evidenţa veniturilor din vânzări de bunuri şi servicii, potrivit legii. 

Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat 

patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

7511 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" 

7512 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise" 

7513 "Amenzi, penalizări şi confiscări" 

7514 "Diverse venituri" 

7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)" 

 

Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor: 

464 "Creanţe ale bugetului local": 

- cu sumele reprezentând venituri din vânzarea de bunuri şi servicii datorate bugetului local 

funcţional, (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând taxe speciale constituite, potrivit legii; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local funcţional (operaţiune în roşu). 

531 "Casa" - cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii. 

5211 "Disponibil al bugetului local" - cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, 

reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii, pentru veniturile care nu au la bază declaraţie fiscală 

sau decizie emisă de organul fiscal. 

 

Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în 

vederea închiderii acestuia şi stabilirea rezultatului patrimonial. 
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464 "Creanţe ale bugetului local" - cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de 

lege, reprezentând creanţe ale bugetului local funcţional, dacă veniturile provin din anul curent (operaţiunea 

se poate înregistra şi 464=751 în roşu). 

 

În afară de aceste venituri proprii exclusive, unităţile administrativ teritoriale comunale realizează 

venituri şi din o serie de activităţi pe care le organizează la nivelul acestora şi care pot proveni din activităţi 

de păşunat, din diferite prestări de servicii către populaţie sau persoane juridice (taxe, chirii, manifestări 

culturale şi sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, valorificări de 

produse din activităţi proprii sau anexe, vânzări de mărfuri, din activităţi diverse, alte venituri operaţionale, 

etc.), altele decât cele care intră în construcţia bugetului de funcţionare şi care în limbaj curent 

poartă denumirea de venituri extrabugetare. Acestea sunt folosite exclusiv pentru finanţarea activităţii 

generatoare de asemenea lucrări şi prestări de servicii şi numai în cazuri excepţionale pot avea o utilizare 

temporară şi pentru finanţarea bugetului de funcţionare al comunei, dar care trebuiesc, la sfârşitul perioadei 

(exerciţiului bugetar), să fie reconstituite, caracterul acestora fiind acela de reportabilitate pentru 

exerciţiului viitor. 

 

Odată cu trecerea la conducerea contabilităţii în partidă dublă, în condiţiile în care există 

posibilitatea utilizării conturilor sintetice de gradul I şi II şi a conturilor analitice, după un an de utilizare 

există păreri împărţite ca din punct de vedere al evidenţei tehnico-operative, aceste venituri exclusive 

trebuiesc să fie evidenţiate în continuare în “Registrul ROL Contribuabil”, respectiv în “Registrul pentru 

evidenţa veniturilor”. Aceste registre se completează manual şi cuprind următoarele date: 

“Registrul ROL Contribuabil” cuprinde117 toate gospodăriile din comună în ordinea numerelor 

de casă, fiind ţinut pe satele aparţinătoare comunei, precum şi pentru orice fel de contribuabil. În cuprinsul 

registrului se deschide o partidă distinctă pentru fiecare gospodărie în parte, în ordinea numărului de casă 

pe o perioadă de cinci ani. La partida respectivă se înscriu în coloane separate, grupate potrivit naturii 

impozitelor şi taxelor, toate sumele datorate, sumele încasate, soldul rămas de plată şi distinct majorările de 

întârziere, percepute de la contribuabilul în cauză. Debitele restante la finele anului se reportează ca 

rămăşiţe în anul următor. 

“Registrul pentru evidenţa veniturilor” are rolul118 a evidenţia centralizat veniturile la comune.  

Înscrierile în aceste registre se realizează manual de către personalul compartimentului financiar 

contabil. În condiţiile în care la nivelul comunelor unde există un program informatic utilizat pentru 

conducerea contabilităţii, opiniem că cele două registre pot fi generate cu ajutorul acestui echipament şi în 

baza extrasului de cont şi a execuţiei bugetare eliberate de către trezoreriile operative la care comuna îşi are 

contul de disponibil deschis, utilizând ordinele de plată proprii trezoreriei care sunt ataşate extrasului de 

cont pentru a le opera la poziţiile analitice ale contribuabililor (plătitorilor) persoane fizice şi juridice, pot fi 

completate. 

Aceste registre sunt solicitate a fi utilizate şi de către organele de control ale Curţii de Conturi care 

motivează că acestea ar trebui să facă parte din categoria registrelor cu funcţiune similară ca cele organizate 

şi conduse de către societăţile  comerciale. 

3.1.3. Gestionarea componentei de funcţionare a comunei 

Gestionarea componentei de funcţionare a comunei face parte din funcţiunea financiar-contabilă, 

reprezentând o parte componentă a managementului public modern.  

În tratarea problematicii abordate am avut în vedere două componente, urmând ca după prezentarea, 

mai mult sau mai puţin exhaustivă, să încercăm să definim acest concept de gestionare. 

                                                 
117 Şoşdean, A., Popovici, D., - Contabilitatea Primăriilor în economia de piaţă – Ed. Amarcord, Timişoara, 2000, p. 92 
118 ibidem., p. 94 
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Literatura de specialitate abordează noţiuni ca „gestionare” în ceea ce priveşte o anumită 

problematică punctuală legată, de exemplu, de determinare ştiinţifică a costurilor serviciilor, dar şi a unei 

marje, astfel încât serviciul practicat, respectiv introducerea lui pe piaţă să fie pe de o parte accesibil 

utilizatorului, iar pe de altă parte să  nu creeze goluri de natură financiară prin practicarea lui, respectiv să 

fie şi competitiv din punct de vedere financiar. Observăm că se vizează prin acest concept o optimizare a 

relaţiei cost-utilitate dar fără a exclude din analiză tariful practicat ca o expresie a recuperării tuturor 

costurilor şi fără a se neglija şi marja de câştig care să justifice existenţa serviciului pe piaţă. Gestionarea 

mai poartă şi denumirea de optimul producătorului119.  

Un alt punct de vedere vizează partea de „gestiune” a componentei de funcţionare a unităţilor 

administrativ teritoriale comunale, dezvoltând adevărate concepte legate de gestiunea concurenţială, de 

gestiunea economică, de gestiunea financiară, de gestiunea stocurilor, etc., fiecare dintre acestea 

reprezentând concretizări în funcţiile manageriale ale entităţilor patrimoniale.  

Dacă avem în vedere gestiunea concurenţială aceasta poate fi exprimată ca fiind „un sistem de 

cercetare şi exploatare pregătit de unitatea administrativ teritorială comunală în vederea acţionării asupra 

informaţiilor externe, susceptibile de a exercita o influenţă semnificativă asupra transformării sale pe 

termen scurt sau lung”120. În elaborarea sistemului de gestiune concurenţială unitatea administrativ 

teritorială comunală porneşte de la ciclul gestiunii previzionale şi urmăreşte optimizarea variantei care-i 

permite realizarea celui mai bun rezultat final (pe termen lung sau mediu) în funcţie de obiectivele propuse. 

Dacă avem în vedere că în raza de activitate a unităţilor administrativ teritoriale comunale există o 

gestiune concurenţială practicată între agenţii economici existenţi, apreciem că în condiţiile în care 

componenta de funcţionare este asigurată prin cadrul legislativ existent, componenta de dezvoltare poate 

să iniţieze, pornind de la această formă de gestiune, o serie de acţiuni care în final să conducă la un 

parteneriat benefic pentru utilizatorii serviciilor puse în comun la dispoziţia acestora.  

În condiţiile în care cadrul legislativ este asigurat pentru componenta de funcţionare, dar 

funcţionarea concretă a sistemului înregistrează o serie de minusuri şi neîmpliniri care creează pentru 

utilizatori numeroase nemulţumiri şi disconfort, în aceste condiţii apare posibilă perfecţionarea 

modalităţilor de prestare a serviciilor, iniţiind chiar externalizarea acestora, sau parteneriate publice private 

corespunzătoare. 

Referindu-ne la conceptul de „gestiune economică”, acesta poate fi definit ca reprezentând „un 

ansamblu de operaţiuni care asigură gospodărirea, administrarea, valorificarea, etc., patrimoniului unei 

unităţi administrativ teritoriale comunale încredinţat unei persoane numită gestionar121”. În cazul unităţilor 

administrativ teritoriale comunale gestionarul este reprezentat de către ordonatorul de credite în persoana 

primarului. Primarul este desemnat de către electorat de a primi, a păstra, a elibera şi folosi bunurile date în 

administrare. 

Dacă în condiţiile unui gestionar „tradiţional” încredinţarea gestiunii economice se face printr-un 

contract în care se stipulează obligaţiile, atribuţiile şi garanţiile necesare conform legii, în cazul primarului, 

aşa cum am amintit anterior, încredinţarea i-o acordă electoratul fără să existe un contract în acest sens. 

Obligaţiile, atribuţiile şi garanţiile necesare îi sunt conferite de prerogativele pe care legea122 i le 

conferă şi dintre care amintim: 

a)atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

c) atribuţii referitoare la bugetul local; 

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

                                                 
119 Dobran, Maria Mariana – Dicţionar economic Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită – Ed. Eurostampa, Timişoara, 2003, p. 93  
120 ibidem., p. 94 
121 ibidem., p. 94 
122 Legea nr. 215/ 2001 republicată, lege citată 
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e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

În exercitarea atribuţiilor privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, primarul: 

 coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 

publică de interes local; 

 ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile 

prevăzute de dispoziţiile legale; 

 ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 

efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al 

unităţii administrativ teritoriale; 

 numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului 

de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 

 asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului 

local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 

 emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 

normative; 

 asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi 

apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

 

Dobândirea patrimoniului unei unităţi administrativ teritoriale comunale fie public sau privat, are la 

bază un regim juridic123 bine precizat destinat să asigure în primul rând funcţionarea corespunzătoare a 

componentei funcţionale şi dacă posibilităţile financiare îi permit să abordeze cu curaj şi componenta de 

dezvoltare. 

Domeniul public al comunelor, este alcătuit din bunurile de interes public local, declarate ca atare 

prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional 

ori judeţean. 

Domeniul privat al comunelor este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte 

din domeniul public. Asupra acestor bunuri unităţile administrativ teritoriale au drept de proprietate privată. 

Diferenţa majoră în ceea ce priveşte domeniul public şi privat este legată de modul de dobândire 

al acestora. Astfel, dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 

 pe cale naturală; 

 prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii; 

 prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; 

 prin acte de donaţie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeţean sau de consiliul 

local, după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul public; 

 prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ 

teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică; 

                                                 
123 LEGE   nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia EMITENT: PARLAMENT, 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  nr. 448 din 24 noiembrie 1998 
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 prin alte moduri prevăzute de lege.  

Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale în 

domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, ori a 

consiliului local. 

Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ 

teritoriale comunale se face la cererea consiliului judeţean, sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului. 

Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a 

consiliului judeţean, sau a consiliului local, dacă prin Constituţie nu se dispune altfel. 

 Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum 

amintim: 

 nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în 

condiţiile legii; 

 nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; 

 nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-

credinţă asupra bunurilor mobile. 

 

În ceea ce priveşte evidenţa tehnic-operativă şi contabilitatea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale comunale, se tine distinct pe cele două 

domenii. 

 

În ceea ce priveşte gestiunea financiară aceasta poate fi definită ca reprezentând “activitatea de 

gospodărire raţionala a fondurilor băneşti ale unor verigi economice (întreprindere, buget, ramură, etc.,) de 

colectare şi utilizare conform destinaţiilor, a resurselor financiare, inclusiv de control al modului de 

consumare a lor într-o perioadă de gestiune”124.  

Gestiunea financiară în cadrul unităţilor administrativ teritoriale comunale este orientată cu 

precădere înspre sistemul de aşezare, lichidare, ordonanţare şi încasare, respectiv aşezare, lichidare, 

ordonanţare şi plată conform destinaţiilor clasificaţiei funcţionale a veniturilor proprii exclusive şi a 

cheltuielilor privind activitatea de funcţionare.  

Gestiunea financiară se doreşte a avea ca finalitate utilizarea şi gospodărirea raţională şi cu 

eficacitate mai ales a resurselor bugetului funcţional, componentele acestuia fiind destinate cu precădere 

bunei funcţionări a activităţii funcţionale şi numai în cazuri excepţionale utilizarea lor şi pentru activitatea 

de dezvoltare.  

Opiniem că în condiţiile în care nevoile mereu crescânde ale  unităţilor administrativ 

teritoriale comunale reclamă noi resurse financiare, gestiunea financiară este obligatoriu a cuprinde 

în domeniul său de activitate noi mijloace şi tehnici de atragere a noi surse financiare către acestea.  

Din nefericire, foarte limitate sunt posibilităţile actuale în special pentru unităţile administrativ 

teritoriale comunale de a accesa noi resurse financiare fără intervenţia executivului care prin hotărâri de 

Guvern şi cu ocazia rectificărilor bugetului de stat, vin să acopere punctual cu resurse financiare anumite 

domenii deficitare. Aşa se explică faptul apariţiei numeroaselor Hotărâri de Guvern apărute în anul 2006 şi 

pe care le prezentăm în tabelul 3. 15 care vizau în special o îmbunătăţire a gestiunii financiare cu privire la 

unităţile administrativ teritoriale comunale. 

 

                                                 
124 Dobran, Maria Mariana, op. cit. p. 94 
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Tabelul 3.15. 

HG 1262/04,10,2006 

Pentru obiective de investiţii, consolidări ,reparaţii capitale, şi reabilitări  la 
imobilele din învăţământul preuniversitar 

    

HG 1426/08,11,2006   

HG 1625/30,11,2006   

HG 1804/22,12,2006   

T O T A L  13964 

HG 1319/13,10,2006 
Pentru obiective de investiţii în vederea dotării cu surse neconvenţionale de 

producere a energiei termice în şcoli şi unităţi sanitare 300 

HG 1586/15,11,2006 Pentru cheltuieli de personal ale instituţiilor de învăţământ universitar de stat 27194 

HG 1437/30.10.2006 

Lucrări de întreţinere şi reparaţii de străzi 

   1130 

HG 1620/30,11,2006 
Pentru asigurarea cheltuielilor aferente organizării desfăşurate în perioada 

24.12.2006-01.01.2007 a manifestărilor ocazionate de aderarea la UE   150 

HG 1448/30,10,2006 Pentru reabilitarea drumurilor comunale         1500 

HG 1399/25,10,2006 
Pentru cheltuielile curente aferente serviciilor de furnizare a energiei termice 

pentru populaţie 

   

HG 1476/06,11,2006   

HG 1617/30,11,2006   

T O T A L                   5100 

HG 1667/07,12,2006 

Pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor 
administraţiei publice locale 

   

HG 1745/14,12,2006   

HG 1770/20,12,2006   

HG 1623/30,11,2006   

HG 1823/28,11,2006   

HG 1822/27,12,2006   

T O T A L                   23450 

 

Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2006, primite 

din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi eliberate potrivit Hotărârilor de Guvern amintite 

mai sus sunt redate în Anexa nr. 8. Destinaţia acestor sume primite din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului a vizat anumite obiective punctuale, obiective care de multe ori nu au fost 

finalizate datorită unor condiţii de ordin obiectiv – în primul rând – dar şi subiectiv, datorită 

nepregătirii corespunzătoare a documentaţiei necesare punerii în activitatea concretă a acestor 

obiective în timp util. Sumele neutilizate în prima fază au fost calificate ca reprezentând excedent de 

venituri ale bugetelor locale comunale şi au fost luate în calcul la constituirea fondului de rulment, iar 

ulterior, în trimestrul I al anului 2007 au fost extrase din fondul de rulment al unităţilor administrativ 

teritoriale comunale şi au fost evidenţiate ca sume cu destinaţie specială şi aferente finanţării lucrărilor 

pentru care au fost iniţial acordate.  

 

Dacă ne referim la o secţiune a elementelor de patrimoniu a unei unităţi administrativ teritoriale 

comunale şi anume aceea a stocurilor, putem aborda noţiunea de gestiune a stocurilor, care “urmăreşte 

fundamentarea deciziilor privind conducerea procesului de aprovizionare”125. 

Observăm că în această abordare se urmăreşte asigurarea stocurilor cu costuri minime. Dacă avem 

însă în vedere că pe plan naţional s-a introdus în anul 2006 (începând cu semestrul al 2-lea) dispoziţii 

clare126 cu privire la modul de achiziţionare centralizată prin sistemul electronic de achiziţii publice 

                                                 
125 ibidem., p.93 
126-  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: GUVERNUL, PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006 
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(SEAP) a stocurilor, respectiv urmărindu-se o utilizare raţională a banului public, în acest caz gestiunea 

stocurilor pare să se fi rezolvat printr-un management unitar la nivelul întregii ţări. 

Organizarea la nivelul serviciilor deconcentrate ale Finanţelor Publice din judeţe – DGFP judeţene – 

a compartimentului de control şi verificare a achiziţiilor publice a reprezentat un pas hotărâtor în utilizarea 

raţională a fondurilor publice, respectiv într-o gestiune a stocurilor tot mai eficientă. 

 

Prezentând numai câteva tipuri de gestiune, apreciem că în condiţiile încă timide ale instituirii 

unei responsabilităţi pentru gestionarii – primarii - unităţilor administrativ teritoriale comunale cu privire la 

patrimoniul public şi privat în condiţiile în care nu întotdeauna aceştia au cunoştinţe economice şi 

financiare, chiar dacă sunt aleşi prin votul uninominal (tot mai vehiculat în zilele noastre), în foarte multe 

cazuri se întâlneşte noţiunea de gestiune frauduloasă. 

Gestiunea frauduloasă poate fi definită ca fiind “cauzarea cu rea credinţă a unei pagube altei 

persoane sau altei unităţi administrativ teritoriale comunale, cu ocazia administrării sau conservării 

bunurilor acesteia, săvârşită de către persoane care au în grijă aceste bunuri127”. 

Gestiunea frauduloasă în cadrul unităţilor administrativ teritoriale comunale s-a înregistrat mai ales 

în condiţiile în care patrimoniul public şi privat al acestora a fost dobândit şi utilizat cu rea credinţă în 

favoarea unor persoane juridice a căror acţionari erau chiar cei care îndeplineau temporar funcţiile de 

primari, sau în cazul unor hotărâri nelegale ale consiliilor locale care nu au fost contestate la timp de către 

Prefecturile în cauză şi resursele obţinute au fost utilizate în alte scopuri decât cele legale (este cazul 

imobilelor existente în patrimoniul public al unităţilor administrativ teritoriale comunale, care au fost 

trecute în patrimoniul privat, se încadrau în prevederile legii128, resursele obţinute în loc să fie virate 

fondului extrabugetar deschis la DGFP judeţene au fost utilizate pentru plata unor salarii, în loc să fie 

utilizate pentru construcţia de noi locuinţe). 

 

În condiţiile în care demersul ştiinţific nu şi-a propus să epuizeze problematica asemănărilor şi 

deosebirilor dintre noţiunea de gestionare şi de gestiune, ci doar să facă o prezentare teoretică a celor 

două noţiuni, apreciem că în cazul unităţilor administrativ teritoriale comunale, putem accepta noţiunea 

de gestionare ca reprezentând totalitatea mijloacelor şi strategiilor economico-financiare de 

determinare ştiinţifică a acelor operaţiuni care asigură gospodărirea, administrarea, valorificarea 

etc. a patrimoniului acestora încredinţat primarului care trebuie să asigure o gospodărire raţională a 

tuturor resurselor materiale şi băneşti colectate şi utilizate în mod eficace în cadrul unui interval de 

timp, de regulă mandatului conferit de funcţia dobândită ca urmare a votului electoratului. 

 

Dacă avem în vedere faptul că patrimoniul poate fi abordat din punct de vedere economic şi 

juridic, respectiv din punct de vedere al patrimoniului brut şi al patrimoniului net al unităţilor administrativ 

teritoriale comunale, apreciem că o explicitare a acestor noţiuni ar facilita cunoaşterea specificului acestuia, 

permiţând totodată introducerea în problematica unei abordări ştiinţifice a elementelor care-l compun, a 

elementelor juridice care pot să apară între acestea, a evidenţei şi contabilităţii lor. 

                                                                                                                                                                              
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică EMITENT: GUVERNUL, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL 

nr. 365 din 26 aprilie 2006 

- HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

EMITENT: GUVERNUL, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 2006 
127 Dobran, Maria Mariana, op. cit. p. 94 
128 LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute 

în proprietatea statului EMITENT: PARLAMENTUL, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 29 noiembrie 

1995 
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Astfel, din punct de vedere economic, patrimoniul poate fi definit ca reprezentând ansamblul 

bunurilor economice, exprimate sub formă bănească, ce aparţin unei persoane, unei unităţi administrativ 

teritoriale comunale  sau unei naţiuni la un moment dat129. Acest patrimoniu poate fi asimilat cu 

patrimoniul brut, deoarece însumează toate valorile existente, valori stabilite la un moment dat – 

moment iniţial – sau reevaluate la un alt moment, fără a se avea în vedere datoriile deţinătorului de 

patrimoniu. 

Dobândirea patrimoniului, aşa cum am menţionat anterior, poate fi realizată având la bază un temei 

juridic, un efort financiar, material şi uman, dar şi rezultatele componentei de dezvoltare, dacă ne referim la 

unităţile administrativ teritoriale comunale. 

În condiţiile în care se au în vedere şi datoriile legate de patrimoniul unităţilor administrativ 

teritoriale comunale, prin influenţarea patrimoniului brut cu acestea se determină patrimoniul net. 

În sens juridic patrimoniul se referă la toate drepturile şi obligaţiile cu conţinut economic ale 

unui subiect de drept. Dacă avem în vedere unităţile administrativ teritoriale comunale, patrimoniul în 

sens juridic, respectiv situaţia acestuia este dată de bilanţul contabil.  

Desigur că cercetătorii ştiinţifici în domeniul gestiunii pot identifica şi alte tipuri de patrimoniu, 

cum ar fi, de exemplu, patrimoniul productiv, care are în vedere ansamblul bunurilor aflate în 

proprietatea unei persoane fizice şi/sau juridice destinate producerii de bunuri şi/sau prestării de 

servicii. De regulă acesta este reprezentat de clădiri, terenuri, maşini, utilaje, spunem noi, de aşa-zisele 

imobilizări corporale. Aria acestui patrimoniu poate fi extinsă şi completată şi cu valoarea bunurilor 

necorporale (brevete de invenţii achiziţionate, calitatea reţelei de distribuţie a serviciilor).  

Dacă avem în vedere  unităţile administrativ teritoriale comunale, structura patrimoniului 

productiv este reprezentată de bunurile care sunt utilizate atât pentru componenta funcţională, dar 

într-o proporţie mult mai mare pentru componenta de dezvoltare. Gestionarea acestora reprezintă 

atributul exclusiv al primarului, organ ales căruia acesta este încredinţat şi pentru care în anumite 

împrejurări trebuie să dea socoteală, astfel acesta trebuie să se preocupe prin organele sale specializate de 

organizarea evidenţei tehnico-operative şi a contabilităţii a întregului patrimoniu, de gestionarea 

corespunzătoare şi de utilizarea cu eficienţă a acestuia. 

Din punct de vedere al evidenţei tehnico-operative şi a contabilităţii, acestea trebuie să ţină cont în 

primul rând de principiile contabilităţii în partidă dublă, precum şi a utilizării conturilor contabile şi 

analitice, dar fără a neglija şi evidenţa tehnico-operativă pe locuri de utilizare. 

 

La nivelul unităţilor administrativ teritoriale comunale, contabilitatea activelor fixe se ţine la 

valoarea de inventar cu ajutorul „Registrului pentru evidenţa activelor fixe" aflate în administrarea 

acestora, inclusiv a activelor fixe corporale aflate în folosinţa instituţiilor fără organe proprii de 

contabilitate, finanţate din bugetul comunal. 

Registrul serveşte ca document de evidenţă a numerelor de inventar atribuite activelor fixe 

corporale în folosinţă, precum şi pentru evidenţa locurilor de folosinţă a activelor fixe corporale la şcoli 

generale, circumscripţii sanitare, veterinare, biblioteci, cămine culturale sau alte unităţi situate pe raza 

primăriei, fără organe proprii de contabilitate. 

Registrul pentru evidenţa activelor fixe corporale se întocmeşte într-un exemplar de contabilul 

primăriei şi este sistematizat astfel: 

Prima parte a registrului este destinată contabilităţii sintetice global - valorice a activelor fixe 

corporale, organizată şi condusă în partizi distincte pe fiecare categorie, respectiv : 

 Terenuri; 

                                                 
129 Dobran, Maria Mariana, op. cit. p. 141 
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 Amenajări de terenuri; 

 Construcţii; 

 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru); 

 Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare; 

 Mijloace de transport; 

 Animale şi plantaţii; 

 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 

active corporale. 

Deschiderea registrului şi sistematizarea partizilor pe categorii de active fixe corporale se face în 

funcţie de numărul acestora existente în patrimoniul comunei, cât şi al celor care vor fi procurate şi date în 

folosinţă, în cadrul fiecărei categorii de active fixe. Dacă este cazul, se pot folosi mai multe registre. 

O particularitate distinctă130 prezintă contabilitatea activelor fixe corporale de natura obiectelor 

asimilate activelor fixe, cum sunt: cărţile din biblioteci, discurile şi benzile de magnetofon, casetele cu 

înregistrări stereo-audio şi video imprimate definitiv şi valorile de muzeu. Contabilitatea acestora se ţine 

numai global-valoric, în partea I a registrului pentru evidenţa activelor fixe, fără desfăşurare analitică. 

Pentru acestea se ţine o evidenţă tehnico-operativă pe obiecte: volume, discuri şi benzi, casete, tablouri şi 

valori de muzeu şi expoziţie, potrivit prevederilor Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Partea a II - a registrului pentru evidenţa activelor fixe este rezervată contabilităţii analitice a 

activelor aflate în folosinţa unităţilor administrativ teritoriale comunale şi a unităţilor subordonate fără 

organe proprii de contabilitate. Partizile analitice se deschid pentru fiecare activ fix în parte, atribuindu-se 

şi numere de inventar pentru activele fixe intrate. 

În cadrul fiecărei categorii de active fixe corporale se deschid partizi distincte pentru contabilitatea 

bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public şi bunurile ce constituie patrimoniul privat al unităţilor 

administrativ teritoriale comunale, grupate distinct de cele ce reprezintă proprietatea privată a statului. 

Constituie patrimoniu al unităţii administrativ – teritoriale comunale, bunurile mobile şi 

imobile ce aparţin domeniului public de interes local, domeniului privat al acesteia, precum şi 

drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

Toate bunurile care aparţin unităţilor administrativ teritoriale comunale, indiferent din ce domeniu 

fac parte, sunt supuse inventarierii anuale şi prezentării anuale a unui raport asupra situaţiei bunurilor 

primăriilor locale sau judeţene. 

Registrul pentru evidenţa activelor fixe corporale conţine următoarele date. În coloana 1 se înscriu 

date pentru identificarea fiecărui activ fix, respectiv numărul de inventar atribuit, codul de clasificare, 

provenienţa, marca, numărul de fabrică şi seria, durata normală de serviciu, data dării în folosinţă. 

Atribuirea numerelor de inventar se face concomitent cu deschiderea partizilor analitice respective şi 

înregistrarea celorlalte date. 

În coloana 2 se înscrie denumirea activului fix şi caracteristicile tehnice ale acestuia. în coloanele 3-

7 se înregistrează, pe rânduri separate, datele privind mişcarea activelor fixe: data achiziţionării-procurării 

lor, felul şi numărul documentului, valoarea de inventar a avtivelor fixe intrate, ieşite şi soldul valoric. 

În coloanele 8-10 se înscriu datele privind denumirea, numărul bucăţilor şi valoarea instalaţiilor, a 

accesoriilor şi amenajărilor anexe care privesc activul fix. În coloana 11 se evidenţiază locul de folosinţă a 

activului fix respectiv. 

                                                 
130 Şoşdean, A., Popovici, D., - op. cit. p. 129 
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Evidenţa operativă a activelor fixe corporale se ţine cu ajutorul „listei de inventariere". 
Această listă se întocmeşte în două exemplare, din care unul rămâne la contabilul comunal şi unul se predă 

salariatului responsabil, care a luat în primire bunurile respective. Contabilul comunal, precum şi salariatul 

responsabil de avtivele fixe luate în gestiune, înregistrează pe anul în curs, în listele de inventariere, 

intrările sau ieşirile de active fixe din gestiune. 

Obiectele de utilitate publică aflate în parcuri, străzi sau drumuri publice: coşurile de hârtii, băncile, 

diverse panouri pentru publicitate etc. sunt reflectate în evidenţa tehnico-operativă, în care se înregistrează 

cantitatea şi locul unde se găsesc obiectele respective. 

Unităţile administrativ teritoriale comunale achiziţionează activele fixe aferente componentei 

de funcţionare din fondurile prevăzute în bugetul funcţional.  

Intrarea activelor fixe în contabilitatea primăriilor comunale se efectuează în toate cazurile pe 

baza următoarelor documente, în funcţie de natura activelor fixe achiziţionate: 

 proces-verbal de recepţie; 

 proces-verbal de punere în funcţiune; 

 proces-verbal de recepţie provizorie; 

 proces-verbal de recepţie finală; 

 contractul de închiriere. 

Ieşirea activelor fixe din patrimoniul primăriei comunale se face pe următoarele căi: prin scoaterea 

din funcţiune, constatare de lipsă la inventariere, prin transfer către alte primării, prin vânzare sau prin dare 

cu chirie pe baza următoarelor documente: 

 proces-verbal de scoatere din funcţiune a activelor fixe, de declasare a unor bunuri 

materiale; 

 proces-verbal al comisiei de inventariere ; 

 bon de mişcare a activelor fixe; 

 contract de închiriere. 

Pentru identificarea activelor fixe corporale achiziţionate sau primite prin transfer, se atribuie 

numere de inventar care se înscriu în toate documentele de evidenţă şi în Registrul pentru evidenţa activelor 

fixe corporale, în ordinea cronologică a intrării, pe categorii. 

În contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale comunale, activele fixe sunt înregistrate la 

valoarea de inventar, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea  unei investiţii, 

inclusiv cheltuielile de montare şi punere în funcţiune131: 

 activele primite prin transfer se înregistrează la valoarea consemnată în documentele de 

transfer;  

 activele fixe corporale constatate plus sau activele fixe corporale independente rezultate în 

urma casării se contabilizează la valoarea stabilită prin documentele de evaluare;  

 activele primite prin donaţie se înregistrează la valoarea estimată conform normelor în 

vigoare – adică la valoarea lor justă132; 

                                                 
131 ibidem., p. 133 
132 Federeţia Internaţională a Contabililor – “Standarde internaţionale de contabilitate pentru sectorul public”, Ed. CECCAR, 

Bucureşti, 2005, IPSAS 17, p.435 
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 cărţile achiziţionate pentru biblioteci sunt înregistrate la valoarea de procurare fără 

cheltuielile de transport şi cele ocazionate cu legatul lor; 

 cheltuielile pentru reparaţii curente nu modifică valoarea de inventar a activelor fixe. 

 

Valoarea de inventar a activelor fixe se poate modifica numai pe bază de hotărâri ale Guvernului 

României. 

 

La nivelul unităţilor administrativ teritoriale comunale, contabilitatea patrimoniului public şi 

privat se conduce cu ajutorul conturilor sintetice desfăşurate pe gradele I şi II şi a conturilor 

analitice prin grija compartimentului financiar contabil. Prezentăm mai jos funcţiunea conturilor 

sintetice care privesc acest patrimoniu133. 

 

Grupa 21 "Active fixe corporale" 

 

Grupa 21 "Active fixe corporale" cuprinde următoarele conturi: 211 "Terenuri şi amenajări la 

terenuri", 212 "Construcţii", 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii", 214 

"Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 

corporale" şi 215 "Alte active ale statului". 

 

Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" - cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa 

terenurilor (agricole şi silvice, fără construcţii etc.) şi a amenajărilor la terenuri (racordarea lor la 

sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.) care alcătuiesc domeniul 

public şi privat al statului sau unităţilor administrativ teritoriale, aflate în administrarea instituţiei, 

date cu chirie sau în folosinţă gratuită. 

Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri achiziţionate, primite cu titlu gratuit, valoarea 

la cost de producţie a amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu, care alcătuiesc domeniul public sau 

privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, iar în credit valoarea terenurilor şi amenajărilor la 

terenuri, scoase din evidenţă din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ 

teritoriale. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri existente în 

domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

- 2111 Terenuri; 

- 2112 Amenajări la terenuri. 

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări la terenuri, 

separat pentru cele din domeniul public de cele din domeniul privat. 

 

Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" se debitează prin creditul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" - cu valoarea terenurilor şi a 

amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniu public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care 

nu se supun amortizării. 

                                                 
133 OMFP nr. 1917 / 2005, ordin citat 
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102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea terenurilor şi a 

amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care 

nu se supun amortizării. 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ 

teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

105 "Rezerve din reevaluare" - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor şi a 

amenajărilor la terenuri. 

231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" - cu valoarea amenajărilor la terenuri în curs de 

execuţie, recepţionate, care se supun amortizării. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de 

chiriaşi la amenajările la terenuri luate cu chirie şi restituite proprietarului. 

404 "Furnizori de active fixe " - cu valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri achiziţionate. 

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" - cu valoarea de intrare a 

terenurilor şi valoarea rămasă neamortizată a amenajărilor la terenuri primite de instituţia superioară de la 

instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate 

de la instituţia superioară (în contabilitatea instituţiei subordonate). 

482 "Decontări între instituţii subordonate" - cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea rămasă 

neamortizată a amenajărilor la terenuri primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau 

secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care primeşte), precum şi cu valoarea la cost de producţie a 

amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" - cu valoarea amenajărilor la terenuri intrate în 

patrimoniul instituţiei publice plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de 

Implementare. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea terenurilor şi amenajărilor 

la terenuri primite cu titlu gratuit. 

 

Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" se creditează prin debitul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" - cu valoarea terenurilor şi a 

amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea terenurilor şi a 

amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ 

teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale ieşite din patrimoniu potrivit legii. 

 105 "Rezerve din reevaluare" - cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor şi a 

amenajărilor la terenuri. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizării amenajărilor la terenuri 

scăzute din evidenţă. 
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481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" - cu valoarea de intrare a 

terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor la terenuri transferate instituţiilor subordonate (în 

contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate). 

482 "Decontări între instituţii subordonate" - cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea rămasă 

neamortizată a amenajărilor la terenuri transferate între instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal 

sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transferă). 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" - cu valoarea neamortizată a amenajărilor la terenuri transferate 

cu titlu gratuit, precum şi cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" - cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a 

amenajărilor la terenuri distruse de calamităţi. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" - cu valoarea neamortizată a 

amenajărilor la terenuri vândute sau scoase din folosinţă. 

 

Contul 212 "Construcţii"  - cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa construcţiilor din 

domeniul public şi privat al statului sau unităţilor administrativ teritoriale aflate în administrarea 

instituţiei, date cu chirie sau în folosinţă gratuită. 

Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea 

construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, iar în credit valoarea 

construcţiilor cedate sau scoase din evidenţă. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente. Contabilitatea analitică se ţine 

pe fiecare construcţie din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, 

potrivit reglementărilor în vigoare. 

 

Contul 212 "Construcţii" se debitează prin creditul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" - cu valoarea construcţiilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea construcţiilor care 

alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale intrate în 

patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale intrate în 

patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

105 "Rezerve din reevaluare" - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea construcţiilor. 

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" - cu valoarea construcţiilor achiziţionate în regim de 

leasing financiar, conform prevederilor contractuale. 

231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" - cu valoarea construcţiilor în curs de execuţie, 

recepţionate, care se supun amortizării. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de 

chiriaşi la construcţiile luate cu chirie şi restituite proprietarului. 

404 "Furnizori de active fixe" - cu valoarea construcţiilor achiziţionate. 

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" - cu valoarea rămasă 

neamortizată a construcţiilor primite de instituţia superioară de la instituţiile subordonate (în contabilitatea 
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instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioară (în contabilitatea 

instituţiei subordonate). 

482 "Decontări între instituţii subordonate" - cu valoarea rămasă neamortizată a construcţiilor 

primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea 

instituţiei care primeşte). 

 722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" - cu valoarea construcţiilor realizate din 

producţie proprie. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea construcţiilor primite cu 

titlu gratuit. 

 

Contul 212 "Construcţii" se creditează prin debitul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" - cu valoarea construcţiilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea construcţiilor care 

alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale ieşite din 

patrimoniu, potrivit legii. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale ieşite din 

patrimoniu, potrivit legii. 

105 "Rezerve din reevaluare" - cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea construcţiilor. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizării construcţiilor vândute 

scăzute din evidenţă. 

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" - cu valoarea neamortizată a 

construcţiilor transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei 

superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate). 

482 "Decontări între instituţii subordonate" - cu valoarea rămasă neamortizată a construcţiilor 

transferate între instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în 

contabilitatea instituţiei care transferă). 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" - cu valoarea neamortizată a construcţiilor transferate cu titlu 

gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" - cu valoarea neamortizată a construcţiilor distruse de 

calamităţi. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" - cu valoarea neamortizată a 

construcţiilor vândute sau scoase din folosinţă. 

 

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor. 

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ. În 

debitul contului se înregistrează valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la 
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inventar, iar în credit valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

cedate, constatate minus la inventar, scoase din evidenţă. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 

animalelor şi plantaţiilor, existente. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

2131 "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)"; 

2132 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare"; 

2133 "Mijloace de transport"; 

2134 "Animale şi plantaţii" 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect de evidenţă din domeniul public sau privat al 

statului şi unităţilor administrativ teritoriale. 

 

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se debitează prin 

creditul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în 

patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în 

patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul 

public al unităţilor administrativ teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul 

privat al unităţilor administrativ teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

105 "Rezerve din reevaluare" - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor. 

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 

transport achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale. 

231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 

transport, animalelor şi plantaţiilor, recepţionate, care se supun amortizării. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de 

chiriaşi la instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animale şi plantaţii luate cu chirie şi restituite 

proprietarului. 

404 "Furnizori de active fixe" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor 

şi plantaţiilor achiziţionate. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu valoarea taxelor vamale aferente instalaţiilor 

tehnice, mijloacelor de transport, animalelor achiziţionate din import. 

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" - cu valoarea rămasă 

neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite de instituţia 

superioară de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de 

instituţiile subordonate de la instituţia superioară (în contabilitatea instituţiei subordonate). 
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482 "Decontări între instituţii subordonate" - cu valoarea rămasă neamortizată a instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator 

principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care primeşte). 

722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor 

de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate din producţie proprie. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor 

de transport, animalelor şi plantaţiilor intrate în patrimoniul instituţiei publice plătite din fonduri externe 

nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit. 

 

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se creditează prin 

debitul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din 

patrimoniu, potrivit legii. 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din 

patrimoniu, potrivit legii. 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul 

public al unităţilor administrativ teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul 

privat al unităţilor administrativ teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

105 "Rezerve din reevaluare" - cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea instalaţiilor 

tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizării instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor scăzute din evidenţă. 

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" - cu valoarea neamortizată a 

instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor transferate instituţiilor subordonate 

(în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate). 

482 "Decontări între instituţii subordonate" - cu valoarea rămasă neamortizată a instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor transferate între instituţii subordonate aceluiaşi ordonator 

principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transferă). 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" - cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 

transport, animalelor şi plantaţiilor transferate cu titlu gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" - cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor distruse de calamităţi. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" - cu valoarea neamortizată a instalaţiilor 

tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor vândute sau scoase din folosinţă. 

 

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi alte active fixe corporale" 
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Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale. 

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea mobilierului, 

aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar în 

credit valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale 

şi a altor active fixe corporale cedate, constatate minus la inventar, scăzute din evidenţă. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale existente. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect de evidenţă din domeniul public sau privat al 

statului şi unităţilor administrativ teritoriale.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor: 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea mobilierului, 

aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a 

altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale intrate în 

patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

105 "Rezerve din reevaluare" - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea mobilierului, 

aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe 

corporale. 

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate în 

regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale. 

231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale în curs de 

execuţie, recepţionate, care se supun amortizării. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de 

chiriaşi asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale 

şi a altor active fixe corporale luate cu chirie şi restituite proprietarului. 

404 "Furnizori de active fixe " - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, 

aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

achiziţionate din import. 

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" - cu valoarea rămasă 

neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale 

şi a altor active fixe corporale primite de instituţia superioară de la instituţiile subordonate (în contabilitatea 

instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioară (în contabilitatea 

instituţiei subordonate). 

482 "Decontări între instituţii subordonate" - cu valoarea rămasă neamortizată a mobilierului, 

aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea 

instituţiei care primeşte). 
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722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale realizate din 

producţie proprie. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale intrate în 

patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de 

Implementare. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea mobilierului, aparaturii 

birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale primite 

cu titlu gratuit. 

 

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi alte active fixe corporale" se creditează prin debitul conturilor: 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea mobilierului, 

aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" - cu 

valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a 

altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale ieşite din 

patrimoniu, potrivit legii. 

105 "Rezerve din reevaluare" - cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea mobilierului, 

aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe 

corporale. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizării mobilierului, aparaturii 

birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale scăzute 

din evidenţă. 

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" - cu valoarea neamortizată a 

mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active 

fixe corporale transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei 

superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate). 

482 "Decontări între instituţii subordonate" - cu valoarea rămasă neamortizată a mobilierului, 

aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

transferate între instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în 

contabilitatea instituţiei care transferă). 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" - cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale transferate cu titlu 

gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" - cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii 

birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale distruse 

de calamităţi. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" - cu valoarea neamortizată a 

mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active 

fixe corporale vândute sau scoase din funcţiune. 

 

Contul 215 "Alte active ale statului" 
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Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor active ale statului (zăcăminte, resurse biologice 

necultivate, rezerve de apă) care fac parte din teritoriul naţional. 

Contul 215 "Alte active ale statului" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

valoarea altor active ale statului luate în evidenţă, iar în creditul contului valoarea aceloraşi active scăzute 

din evidenţă. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor active ale statului existente în evidenţă. 

 

Contul 215 "Alte active ale statului" se debitează prin creditul contului: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" - cu valoarea altor active ale 

statului înregistrate în evidenţă, care nu se supun amortizării, potrivit legii. 

Contul 215 "Alte active ale statului" se creditează prin debitul contului: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" - cu valoarea altor active ale 

statului scăzute din evidenţă. 

 

Dacă avem în vedere provenienţa bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public şi privat al 

unităţilor administrativ teritoriale comunale şi care nu se supun amortizării se conduc în contabilitate cu 

ajutorul conturilor: 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale" 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" 

105 "Rezerve din reevaluare" 

Funcţiunea conturilor amintite este următoarea: 

 

Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ 

teritoriale"  - cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

unităţilor administrativ teritoriale şi care nu se supun amortizării, potrivit legii. 

Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale" 

este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul public al unităţilor 

administrativ teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul public al unităţilor 

administrativ teritoriale, potrivit legii. 

Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 

administrativ teritoriale, la un moment dat. 

 

Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ 

teritoriale" se creditează prin debitul conturilor: 

211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care 

alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu 

se supun amortizării. 

212 "Construcţii" - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 

administrativ teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ 

teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
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Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ 

teritoriale" se debitează prin creditul conturilor: 

211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care 

alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

212 "Construcţii" - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 

administrativ teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ 

teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

 

Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale" 

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ teritoriale şi care nu se supun amortizării, potrivit legii. 

Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale" 

este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul privat al unităţilor 

administrativ teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul privat al unităţilor 

administrativ teritoriale, potrivit legii. 

Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ teritoriale, la un moment dat. 

Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale" se creditează prin debitul conturilor: 

211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu 

se supun amortizării. 

212 "Construcţii" - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ teritoriale, intrate în patrimoniu potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 

active fixe corporale" - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţii administrativ 

teritoriale" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ teritoriale. 

 

Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale" se debitează prin creditul conturilor: 

211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
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212 "Construcţii" - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 

active fixe corporale" - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ 

teritoriale" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ teritoriale, scăzute din evidenţă. 

359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ teritoriale valorificate potrivit legii, scăzute 

din evidenţă. 

 

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" - cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din 

reevaluarea activelor fixe corporale. 

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

creşterea de valoarea rezultată din reevaluarea activelor fixe corporale, iar în debit, descreşterea de valoare 

rezultată din reevaluarea activelor fixe corporale. 

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe existente în 

instituţie. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

1051 "Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri"; 

1052 "Rezerve din reevaluarea construcţiilor"; 

1053 "Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor"; 

1054 "Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 

valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale". 

1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului. 

 

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor: 

211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor 

şi a amenajărilor la terenuri. 

212 "Construcţii" - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea construcţiilor. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" - cu creşterea de valoare rezultată 

din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor. 

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 

active fixe corporale" - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale. 

 

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor: 
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211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" - cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea 

terenurilor şi a amenajărilor la terenuri. 

212 "Construcţii" - cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea construcţiilor. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" - cu descreşterea de valoare 

rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor. 

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 

active fixe corporale" - cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale. 

 

Având în vedere că în cadrul componentei de funcţionare unităţile administrativ teritoriale 

comunale, conform atribuţiilor conferite de normele legale în vigoare134 pot organiza şi activităţi care au 

caracter economic, respectiv activităţi culturale, sportive, recreative, artistice, etc., care implică utilizarea 

elementelor logistice de natura imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul comunelor, acestea au 

obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe aferente 

acestor activităţi prin tarif sau preţ. 

Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe se colectează într-un 

cont distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează exclusiv pentru realizarea de 

investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii, ca sursă de finanţare a 

acestora, cu excepţiile prevăzute în acordurile de împrumut sau de garanţie încheiate cu instituţiile 

financiare internaţionale.  

Observăm că organizarea unor activităţi de natură economică oferă posibilitatea constituirii, 

prin practicarea sistemului de amortizare, a unor surse de finanţare pentru componenta de 

dezvoltare a unităţilor administrativ teritoriale comunale.  

3.1.4. Concluzii  

Demersul ştiinţific iniţiat a dorit să familiarizeze pe cei care se apleacă asupra acestuia, cu 

finanţarea, contabilitatea şi gestionarea componentei de funcţionare a comunei. Abordând aceste noţiuni au 

rezultat următoarele concluzii: 

 activitatea unei comune cuprinde două părţi principale – două componente. O componentă 

de funcţionare, respectiv de transpunere în activitatea practică a temeiului legal în baza căruia comuna s-a 

înfiinţat şi care vizează concret asigurarea serviciilor publice pe care aceasta şi le-a asumat, respectiv, cu 

care a fost desemnată de către stat să le asigure populaţiei din aria ei de activitate. Cea de-a doua 

componentă vizează operaţiunea de dezvoltare a serviciilor publice existente din punct de vedere al 

volumului acestora, al calităţii etc.., sau de iniţiere de noi servicii care să conducă în final la ridicarea 

standardului de viaţă a populaţiei din raza ei de activitate. 

 finanţarea reprezintă operaţiunea concretă prin care, deşi nu o reclamă, aceasta vizează în 

primul rând constituirea de resurse băneşti necesare unei activităţi, ca o primă acţiune în activitatea unui 

ordonator şi apoi alocarea de resurse băneşti cu titlu rambursabil sau nerambursabil în vederea acoperirii, 

respectiv iniţierii şi susţinerii unor nevoi economice şi sociale. Observăm că noţiunea de finanţare nu 

reprezintă altceva decât transpunerea în activitatea concretă a funcţiei finanţelor publice locale, respectiv a 

celei de repartiţie cu subfuncţia acesteia de constituire a resurselor băneşti.  

 finanţarea se realizează prin sistemul de fiscalitate, reprezentat prin totalitatea 

reglementărilor (legi, regulamente, norme de aplicare , ordonanţe, etc..) ce vizează obiectul impozabil, 

respectiv baza de impunere fiscală a contribuabililor, mărimea impozitelor, a taxelor obligatorii, a 

contribuţiilor, precum şi plata acestora. 

                                                 
134 Legea nr. 215/2001, lege citată 
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 finanţarea trebuie să aibă la bază în primul rând veniturile proprii ale comunei, venituri care 

în contextul actual al României reprezintă doar 23,17% din necesarul de finanţat (în cazul judeţului Timiş 

luat în studiu venituri total insuficiente). 

 referitor la finanţarea unităţilor administrativ teritoriale comunale se introduce noţiunea de 

incapacitate financiară a acestora, care reclamă o serie de acţiuni concrete şi convergente din partea 

primarului ca ordonator de credite, dar şi a consiliului local ca organ legislativ care trebuie să conducă la 

redresarea financiară a acestora prin metode şi mijloace care să-i asigure viabilitate şi nu încetarea 

activităţii acestora. 

 actuala legislaţie românească prin Legea finanţelor publice locale reglementează 

completarea veniturilor proprii cu venituri ale bugetului de stat, dar care în fiecare an bugetar participă în 

diferite proporţii la finanţarea comunelor. 

 criteriile avute în vedere cu privire la repartizarea pe comune a veniturilor bugetului de stat 

pentru acestea sunt cele armonizate cu legislaţia Comunităţii Europene şi care au la bază criteriul capacităţii 

financiare, criteriul suprafeţei totale intravilane deţinute de comune şi numărul de locuitori al acestora. 

 criteriul politic prezentat sub denumirea de „alte criterii” considerate oportune de către 

consiliile judeţene a fost eliminat de legislaţia actuală tocmai în ideea de a încuraja într-un fel finanţarea 

comunelor sărace cu sume din bugetul de stat şi nu a acelor comune care erau mai „apreciate” de către 

conducerea judeţelor.   

 finanţarea comunelor a fost încredinţată serviciilor deconcentrate în teritoriu – direcţiilor 

generale ale finanţelor publice – încercându-se eliminarea finanţării subiective a comunelor prin 

intermediul consiliilor judeţene. 

 în ceea ce priveşte contabilitate componentei de funcţionare s-a prezentat necesitatea 

organizării şi conducerii acesteia prin prisma contabilităţii în partidă dublă, contabilitate introdusă pentru 

comunele din România pentru exerciţiul bugetar 2006 şi care înregistrează încă multe neajunsuri datorită pe 

de o parte a numărului redus de specialişti în domeniul financiar contabil din compartimentele specializate 

ale primăriilor comunale, a neadaptării evidenţelor tehnico-operative existente în cadrul contabilităţii în 

partidă simplă, a numărului redus de mijloace tehnice de prelucrare a informaţiilor, de către personalul din 

compartimentul de resort. 

 conturile contabile au fost prezentate în componenţa şi structura lor logică cu detalierea în 

conturi sintetice de gradele 1 şi 2 şi în cele analitice, astfel încât acestea să surprindă cât mai fidel 

fenomenele şi procesele desfăşurate în cadrul componentei de funcţionare a comunei. 

 cu privire la noţiunea de gestionare a componentei de funcţionare s-au avut în vedere 

definirea acesteia ca reprezentând activitatea concretă prin care patrimoniul public şi privat este evidenţiat, 

utilizat, administrat şi conservat. 

 gestionarea componentei de funcţionare a comunei a fost prezentată ca făcând parte din 

funcţiunea financiar contabilă, reprezentând o parte componentă a managementului public modern. 

 spre deosebire de gestiunea economică a unei unităţi productive, gestiunea componentei de 

funcţionare a fost prezentată ca fiind cea care dezvoltă adevărate concepte legate de gestiunea 

concurenţială, de gestiunea economică, de gestiunea financiară, gestiuni care reprezintă concretizări ale 

funcţiei manageriale ale primarului ca organ ales în mod democratic de către populaţia din aria de activitate 

a comunei. 

 primarul desemnat de către electorat de a primi, a păstra, a elibera şi folosi bunurile date în 

administrare ar trebui să reprezinte un contract similar cu cel care este încheiat cu persoana desemnată să 

primească, să gestioneze, să elibereze bunurile dintr-o gestiune clasică. 

 obligaţiile, atribuţiile şi garanţiile conferite primarului ca gestionar al bunurilor publice şi 

private deţinute de către comună sunt prevăzute expres în atribuţiile în calitate de reprezentant al statului, în 
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relaţia cu consiliul local, în activităţile legate de bugetul local şi în serviciile publice asigurate sau care 

trebuiesc asigurate cetăţenilor.  

3.2. Componenta de dezvoltare 

3.2.1. Finanţarea componentei de dezvoltare a comunei 

Componenta de dezvoltare a unităţilor administrativ teritoriale comunale trebuie abordată nu numai 

din punct de vedere al creşterii economice în teritoriul aferent acestora, ci mult mai complex, trebuiesc 

avute în vedere, pe lângă dezvoltarea economică propriu-zisă a lor în raport cu întreaga dezvoltare umană, 

şi aspectele sale sociale, de cultură, ştiinţă şi civilizaţie, de egalitate şi echitate între oameni. 

Dacă abordăm dezvoltarea din punct de vedere economic, aceasta are în vedere ansamblul 

transformărilor cantitative şi calitative ce survin în unitatea administrativ teritorială comunală, dar şi în 

modul de gândire şi în comportamentul economic al oamenilor. 

O unitate administrativ teritorială comunală care are o anumită infrastructură economică, pe lângă 

faptul că generează efecte economice şi financiare benefice pentru aceasta, determină într-un fel şi obligă în 

acelaşi timp pe locuitorii comunităţii respective să se preocupe, pe de o parte de conservarea acesteia, iar pe 

de altă parte de completarea ei cu aport propriu şi cu o anumită receptivitate în plus faţă de iniţiativele 

organelor locale pe acest domeniu. 

Dezvoltarea economică presupune un proces permanent de îmbunătăţire a standardului de viaţă al 

populaţiei din teritoriul comunităţii, măsurat pe de o parte prin creşterea veniturilor pe locuitor exprimată 

prin utilizarea cu precădere a populaţiei autohtone în realizarea obiectivelor economice şi sociale teritoriale, 

eliminarea şomajului, eliminarea problemelor legate de asigurarea spaţiilor de locuit, eliminarea 

cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, etc., precum şi întărirea puterii de participare cu fonduri 

a populaţiei la bugetul comunităţii. 

Conceptul de dezvoltare economică este asociat de obicei la nivel macro cu industrializarea ţărilor 

şi modernizarea sectorului agricol, iar la nivel micro cu înfiinţarea şi diversificarea serviciilor de interes 

local în folosul comunităţii respective. 

Tot mai des utilizat în ultimul timp apare conceptul de dezvoltare economică durabilă care este un 

concept relativ nou, conturat şi îmbogăţit după al doilea război mondial, valabil atât la nivel 

macroeconomic cât şi microeconomic. Conceptul constă în procesul complex şi de durată, care-şi propune 

să realizeze un asemenea mediu economic care, prin intrările şi ieşirile sale să se afle într-o compatibilitate 

dinamică cu mediul natural, dar şi cu nevoile şi interesele prezente şi viitoare ale generaţiilor care coexistă 

şi care se succed135. 

Dezvoltarea economică durabilă vizează trei dimensiuni: 

 dimensiune naturală – în sensul că aceasta există numai atâta vreme cât mediul creat de om 

este compatibil cu mediul natural; 

 dimensiune social umană – înţelegând prin aceasta că toate ieşirile din mediul creat de om 

trebuie să răspundă direct nevoilor şi intereselor prezente şi viitoare ale generaţiilor; 

 dimensiune naţional-statală, regională - înţelegând prin aceasta existenţa unei compatibilităţi 

a criteriilor de optimizare atât în plan naţional - statal – cat şi la nivel regional. 

Ca o caracteristică generală a acestor trei dimensiuni ale dezvoltării economice durabile trebuie 

reţinută şi accentuată că aceasta pune în centrul său problemele omului şi ale colectivităţii umane din 

perspectiva timpului şi al spaţiului, iar scopul dezvoltării economice durabile îl constituie crearea în timp şi 

spaţiu a condiţiilor formării, dezvoltării şi a viabilităţii comunităţilor umane. 

                                                 
135 Dobran, M., M., - op. cit. p.70 
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Dezvoltarea economică, dar mai ales dezvoltarea economică durabilă pot reprezenta repere 

strategice pe care comunităţile locale şi le fixează şi le adoptă pas cu pas în vederea îndeplinirii pe de o 

parte a programului desprins din programul de guvernare al partidului de guvernământ, dar şi din 

programul prezentat în faţa electoratului de echipele care au fost desemnate de acesta ca să le conducă într-

o anumită perioadă de timp (de regulă 4 ani).  

Pentru a-şi transpune în practică obiectivele din programul electoral cu care au câştigat alegerile 

organele legislative şi executive ale unităţilor administrativ teritoriale comunale îşi stabilesc anumite 

metode tehnici şi procedee prin care obiectivele de ordin tehnic sunt acoperite cu surse de finanţare.  

Finanţarea componentei de dezvoltare a unităţilor administrativ teritoriale comunale se realizează 

pe de o parte din surse provenite din bugetul de stat ca venituri ale acestuia, dar puse la dispoziţia 

comunelor prin anumite cote, sume, subvenţii şi transferuri care vizează aspecte punctuale ale dezvoltării. 

Actuala legislaţie românească136 prevede alocarea de cote defalcate din impozitul pe venit de 

natură salarială, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul 

rural, subvenţii şi transferuri. 

Pentru acoperirea deficitelor de finanţare a obiectivelor stabilite în programul de dezvoltare a 

unităţilor administrativ teritoriale comunale, acestea tot mai des apelează la surse private de finanţare, 

această modalitate având conotaţia de finanţare privată.  

 

Finanţarea privată a politicilor de dezvoltare locală este calea la care se recurge numai când s-

au epuizat modurile uzuale de finanţare, adică în cazul unei lipse de resurse. În sistemul capitalist actual au 

apărut numeroase forme de finanţare privată a dezvoltării locale, finanţări bancare originale precum, Multi 

Option Financing Facilities, un montaj financiar care asociază finanţările pe termen scurt şi lung. De 

asemenea, numeroase forme de creditare sau închiriere {leasing, concesionări, contracte administrative, 

obligaţiuni publice). Nefiind un demers „finanţist", nu ne vom opri la descrierea acestor forme de finanţare. 

Ideea de reţinut este că are loc o redefinire a modului de finanţare a bunurilor şi că tendinţa este spre 

tarifarea directă asupra utilizatorilor serviciilor publice locale oferite. 

Pentru a ilustra modul cum se asigură finanţarea componentei de dezvoltare a unităţilor 

administrativ teritoriale comunale, apreciem că este necesar să prezentăm sursele importate ale 

bugetului local care provin din veniturile bugetului de stat precum şi sursele alternative ca forme de 

finanţare mixte (de stat şi private). 

  

3.2.1.1. Cote şi sume defalcate din cote privind impozitul pe venit 

Impozitul pe venit reprezintă acea prelevare obligatorie din veniturile realizate de către o persoană 

fizică într-un exerciţiu financiar (de regulă un an calendaristic), fiind clasificat din punct de vedere a 

clasificaţiei bugetare funcţionale în categoria impozitelor fiscale directe. Este subiect al impozitului pe 

venit persoana fizică rezidentă denumită contribuabil. În categoria de contribuabil încadrându-se:  

 persoana fizică română cu domiciliul în România, pentru veniturile obţinute atât din 

România, cât şi din străinătate; 

                                                 
136 Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, lege citată 



 173 

 persoana fizică română fără domiciliul în România pentru veniturile obţinute din România 

prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 

de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat.; 

 persoana fizică străină pentru veniturile obţinute din România prin intermediul unei baze 

fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 

12 luni începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat.; 

 sunt de asemenea contribuabili persoanele fizice române fără domiciliul în România, precum 

şi persoanele fizice străine care realizează venituri din România – nerezidente şi care nu intră sub incidenţa 

convenţiilor de evitare a dublei impuneri stabilite între România şi ţările de origine a acestor contribuabili. 

 

Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt următoarele: 

a) venituri din activităţi independente: 

Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi 

veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o forma de 

asociere, inclusiv din activităţi adiacente. 

b) venituri din salarii: 

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană 

fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut 

de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se 

acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate şi pentru concediul 

de îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani. 

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor: 

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din 

cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător 

legal, altele decât veniturile din activităţi independente. 

d) venituri din investiţii: 

Veniturile din investiţii cuprind: 

 dividende; 

 venituri impozabile din dobânzi; 

 câştiguri din transferul titlurilor de valoare; 

 venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, 

precum şi orice alte operaţiuni similare; 

 venituri din lichidare sau dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice. 

e) venituri din pensii: 

Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile 

sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative 

şi cele finanţate de la bugetul de stat.  

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei sume 

neimpozabile lunare de 900 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana 

fizică. 

f) venituri din activităţi agricole: 

Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi: 
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 cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special 

destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; 

 cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; 

 exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. 

g) venituri din premii şi din jocuri de noroc: 

Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, iar veniturile din jocuri de noroc cuprind 

câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc. 

h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare: 

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii 

asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel 

fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit pe venit. 

i) venituri din alte surse: 

În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri: 

1) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul 

unei activităţi pentru o persoană fizică în legătura cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de 

venituri din salarii; 

2) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între 

părţi cu ocazia tragerilor de amortizare; 

3) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite 

bunuri, servicii şi alte drepturi, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi 

speciale; 

4) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial. 

5) venituri primite de persoanele fizice din activităţi desfăşurate pe baza contractelor/convenţiilor 

civile, încheiate potrivit Codului Civil. 

Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate 

de Ministerul Finanţelor Publice., altele decât veniturile care sunt neimpozabile. 

 

Toate aceste tipuri de venituri amintite anterior sunt impozitate la diferite termene şi într-o anumită 

cotă (astăzi 16%) şi sunt virate de către contribuabili şi angajatori în contul bugetului de stat – capitolul 

Impozit pe venit – la trezoreriile operative ale statului. 

Conform clasificaţiei indicatorilor137 privind finanţele publice impozitul pe venit, profit şi 

câştiguri din capital de la persoane fizice ce se fac venituri la bugetul de stat, se cuprind în calculul cotelor 

defalcate din impozitul pe venit, ca sursă de finanţare a bugetelor unităţilor administrativ teritoriale 

comunale. Acestea sunt enumerate mai jos, împărţite pe capitole şi subcapitole:  

 

    03.00                       Impozit pe venit 

         03.00.01             Impozit pe venituri din activităţi independente 

         03.00.02             Impozit pe venituri din salarii 

         03.00.03             Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

                                                 
137 ORDIN nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice EMITENT: 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.176 din 27 decembrie 2005 
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         03.00.04             Impozit pe venituri din dividende 

         03.00.05             Impozit pe venituri din dobânzi 

         03.00.06             Impozit pe venituri din pensii 

         03.00.07  Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în 

bani şi/sau natură 

         03.00.09  Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 

         03.00.10  Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, 

pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare 

         03.00.11  Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 

         03.00.12  Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 

         03.00.13  Impozit pe venituri din activităţi agricole 

         03.00.14  Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de 

consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat  comercial 

         03.00.15  Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară 

şi  extrajudiciară 

         03.00.16   Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor 

civile încheiate potrivit Codului civil 

         03.00.17   Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici - Restanţe anii anteriori 

         03.00.18  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 

personal 

         03.00.19   Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit (se scad) 

         03.00.50   Impozit pe venituri din alte surse 

         03.00.60   Regularizări 

Având în vedere că pentru anul 2007 cotele defalcate din impozitul pe venit revin unităţilor 

administrativ teritoriale comunale ca surse de finanţare a acestora pentru finanţarea componentei de 

dezvoltare în proporţie de 47% în mod direct şi în proporţie de 22% prin redistribuire pentru echilibrare, 

apreciem că nu este lipsit de importanţă ca pentru organele fiscale proprii ale primăriilor comunale să 

prezentăm şi o procedură de efectuare a controlului impozitului pe venit de natură salarială (cel mai 

mare impozit din această categorie), chiar dacă legislaţia în vigoare astăzi nu permite controlul fiscal 

decât la acei angajatori care sunt de subordonare locală efectivă (societăţi comerciale pe activitatea de 

pieţe, transport în comun, producere şi distribuire a apei potabile, a modernizării şi întreţinerii drumurilor 

de interes local şi poate în viitorul cât mai apropiat a producerii şi distribuirii energiei termice). 

 Astfel: 

 

INSPECŢIA FISCALĂ PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE 

DIN SALARII 

 

I. PREGĂTIREA CONTROLULUI 

 

La primirea sarcinii de serviciu, organul fiscal întocmeşte ordinul de serviciu, îl înregistrează în 

registrul special condus în acest sens, completând toate rubricile formularului, şi îl prezintă spre aprobare 

şefului de serviciu şi ordonatorului de credite. 
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Se stabileşte prin discuţie cu seful de serviciu verificarea impozitului pe venitul din salarii. 

Se stabileşte şi procedura de control: control inopinat, încrucişat, cât şi metoda de control (control 

prin sondaj sau control electronic). 

În situaţia ca se deţin informaţii suficiente, se stabileşte şi perioada supusă inspecţiei fiscale. în caz 

contrar, aceasta se va stabili ulterior, după prezentarea la contribuabil.  

Se întocmeşte şi se transmite contribuabilului, avizul de inspecţie fiscală. 

Organul fiscal înştiinţează contribuabilul asupra drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în desfăşurarea 

controlului, potrivit legii fiscale. 

 

II. PREZENTAREA LA SEDIUL CONTRIBUABILULUI 

 

La începerea inspecţiei, organul fiscal este obligat să prezinte contribuabilului ordinul de serviciu 

semnat de conducătorul organului de control. Începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată în registrul 

unic de control. 

Stabilirea de acord cu contribuabilul, a locului de desfăşurare a inspecţiei fiscale şi a persoanei 

desemnată de contribuabil, care îi va asigura asistenţa echipei de inspecţie.. 

Desemnarea de către contribuabil,  a reprezentantului legal al societăţii care va reprezenta 

contribuabilul pe toată perioada controlului şi va participa la discuţia finală asupra constatărilor inspecţiei 

fiscale. 

Identificare locurilor unde se realizează activităţi pentru care contribuabilul are angajat personal 

salariat, ex:: sedii secundare. 

Consultarea documentelor puse la dispoziţie de către reprezentantul legal al societăţii respectiv 

obţinerea de la contribuabil a informaţiilor referitoare la eventuale soluţii fiscale individuale anticipate 

solicitate şi obţinute de la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia de Administrare Fiscală . 

Organul de inspecţie verifică modul de îndeplinire al măsurilor stabilite prin actul de control fiscal 

încheiat pentru perioada anterioară celei pentru care se efectuează inspecţia fiscală. 

 

III. DESFĂŞURAREA INSPECŢIEI FISCALE PRIVIND MODUL DE  CONSTITUIRE ŞI 

VIRARE A IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII 

 

Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţii 

declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării 

prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată precum şi accesoriile 

aferente acestora. 

Se va realiza o analiză a structurii angajaţilor în corelaţie cu activitatea desfăşurata, dacă există 

personal detaşat la alţi contribuabili sau de alţi contribuabili, dacă există documente legale de angajare, 

concordanţă dintre drepturile salariale sau de această natură acordate cu cele prevăzute în documentele de 

angajare, dacă există documente prin care se stabilesc drepturile salariale efective: pontaje, state de plată. 

Verifică care este cota de impozit pe veniturile din salarii care s-a aplicat de către contribuabil 

asupra venitului impozabil, dacă aceasta este conform prevederilor în vigoare la aceea data. În cazul unor 

activităţi specifice, ex: activităţi de creare de programe pentru calculator, se urmăreşte şi modul de 

îndeplinire al condiţiilor specifice prevăzute de actele normative. 
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Verifică dacă contribuabilul  a inclus în categoria venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în 

natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau 

a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori 

de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. 

Se va urmări să fie corect stabilită valoarea veniturilor impozabile, incluzând toate veniturile 

asimilate salariilor.  

Se vor analiza cu prioritate avantajele primite în legătură cu o activitate dependentă, ex:utilizarea 

oricărui bun din patrimoniul afacerii în scop personal, abonamente în scop personal, ş.a. În situaţia în care 

contribuabilul acordă drepturi salariale în natură sau avantaje angajaţilor, se va urmări ca acestea sa fi fost 

impozitate  în luna în care au fost primite, având anexate la statul de plată, documentele justificative 

aferente.   

Organul fiscal va verifica dacă  sumele de bani plătite salariaţilor care nu au fost considerate 

venituri impozabile în înţelesul impozitului pe venit, au fost corect stabilite de acesta, ţinând cont strict de 

prevederile din actele normative în vigoare, şi având la bază documente justificative aferente.  

Se va verifica pentru toţi salariaţii cu carte de muncă, care este locul unde se află funcţia de bază, 

deoarece persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de 

deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii 

la locul unde se afla funcţia de bază. 

Organul fiscal va verifica pentru fiecare salariat dacă nivelul acestei deduceri personale a fost 

stabilit corect, conform prevederilor din actele normative în vigoare. Se vor parcurge declaraţiile depuse de 

salariaţi la plătitorul de venituri din salarii pentru a se verifica nivelul deducerii personale acordat şi 

documentele justificative prezentate de salariat care să ateste persoanele aflate în întreţinere. 

Se va verifica modul de calcul al impozitului pe venitul din salarii, care este un impozit final, care 

se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri, respectiv dacă  a fost aplicată corect cota de 

impozit asupra bazei de calcul. 

Organul fiscal va verifica modul de întocmire şi respectarea termenului de înregistrare la organul 

fiscal teritorial al fişelor fiscale pentru toţi salariaţii. 

Se va încerca identificarea cazurilor în care se utilizează munca la negru, pe baza documentelor din 

evidenţa tehnic-operativa (identificarea şoferilor care figurează pe foile de parcurs, identificarea delegaţilor 

de pe documentele de aprovizionare, identificarea plăţilor salariale incorect evidenţiate în conturile 

contabile corespunzătoare. 

Situaţia privind modul de calcul al impozitului pe venitul din salarii, modul de virare al impozitului 

pe venitul din salarii în perioada analizată, vor fi prezentate în situaţii centralizatoare, în care se regăsesc şi 

calculele privind accesoriile datorate. 

Organul fiscal decide asupra felului şi volumului examinărilor, în funcţie de circumstanţele fiecărui 

caz în parte şi de limitele prevăzute de lege. 

Organul fiscal verifica dacă contribuabilul evidenţiază contractele de muncă, actele adiţionale 

privind modificările intervenite la contractele iniţiale, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte 

documente prevăzute de lege. 

Organul fiscal verifică dacă s-au utilizat documente privind evidenţa tehnico-operativă  şi privind 

contabilitatea stabilite prin lege, dacă au fost completate integral rubricile formularelor corespunzător 

operaţiunilor înregistrate. 

Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condiţiile legii, administrează mijloace 

de probă, putând proceda la:  
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a) solicitarea de informaţii de orice fel, de explicaţii scrise din partea reprezentanţilor legali ai 

contribuabililor sau împuterniciţilor acestora şi de la terţi. Cererea de furnizare de informaţii se formulează 

în scris; 

b)  solicitarea de expertize; 

c)  folosirea înscrisurilor (registre, evidenţe, documente de afaceri, documente financiar-

contabile şi orice alte înscrisuri); 

d)  efectuarea de cercetări la faţa locului; 

Pe timpul efectuării inspecţiei fiscale, echipa trebuie să îşi informeze seful ierarhic superior cu 

privire la constatările sau aspectele mai importante survenite în timpul inspecţiei fiscale. 

Organul de inspecţie fiscală stabileşte corect baza de impunere, diferenţele datorate în plus sau în 

minus, după caz, faţă de creanţa fiscală declarată, stabileşte diferenţe de obligaţii fiscale de plată precum şi 

obligaţii fiscale accesorii aferente acestora. 

Dacă organul fiscal nu poate determina mărimea bazei de impunere, acesta trebuie să o estimeze. 

Estimarea constă în identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale. 

Organul fiscal îndrumă contribuabilul în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale, fie ca urmare a 

solicitării acestora, fie din iniţiativa organului fiscal. Organul fiscal are obligaţia să examineze în mod 

obiectiv starea de fapt şi să îndrume contribuabilii pentru depunerea declaraţiilor. 

Dispune măsuri asiguratorii în condiţiile legii, dacă este cazul. 

Dispune efectuarea de verificări încrucişate. 

 

IV. FINALIZAREA CONTROLULUI 

 

La încheierea inspecţiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatările şi 

consecinţele lor fiscale, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere, cu excepţia 

cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare în urma inspecţiei fiscale sau a cazului 

în care contribuabilul renunţă la acest drept şi notifică acest fapt organelor de inspecţie fiscală. Data, ora şi 

locul prezentării concluziilor vor fi comunicate contribuabilului în timp util. Dacă contribuabilul îşi 

exprimă în scris punctul de vedere cu privire la constatările inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală 

va face referire la aceasta în cuprinsul raportului de inspecţie fiscală sau a procesului verbal, motivând încă 

o dată argumentat constatările echipei de control.  

La finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă, pe propria 

răspundere, din care să rezulte ca au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate 

pentru inspecţia fiscală. În declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele 

solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil.          

Dacă s-au constatat fapte ce trebuiesc sancţionate contravenţional, organele de inspecţie fiscală vor 

întocmi procese verbale de contravenţie.  

Organele fiscale vor sesiza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu 

ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile 

prevăzute de legea penală. În acest caz, se va întocmi şi proces verbal semnat de organul de inspecţie şi de 

către contribuabilul supus inspecţiei. 

Rezultatul inspecţiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor prezenta constatările 

inspecţiei din punct de vedere faptic şi legal. Raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere 

care va cuprinde şi diferenţe în plus sau în minus, după caz faţă de creanţa fiscală existentă la momentul 

începerii inspecţiei fiscale, calculul accesoriilor, temeiul legal şi termenele de plată. 
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În situaţia ca se stabilesc anumite măsuri în sarcina contribuabilului, organul de inspecţie fiscală va 

întocmi concomitent şi Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală.  

Actele de control încheiate se predau şefului de serviciu sau ordonatorului de credite pentru 

valorificare. 

 

O altă sursă de finanţare a componentei de dezvoltare o apreciem că este cea legată de 

constituirea şi repartizarea cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit, în proporţie de 22%. Acest 

fond constituit pe seama consiliilor judeţene are următorul scenariu: 

Din sumele defalcate din impozitul pe venit, respectiv din cota de 22%, o cotă de 27% se alocă 

bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, astfel: 

 80% din suma se repartizează în doua etape, prin decizie a directorului direcţiei generale a 

finanţelor publice judeţene, în funcţie de următoarele criterii: populaţie, suprafaţa din intravilanul unităţii 

administrativ teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii administrativ teritoriale; 

 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, 

prefectului şi consiliilor locale din judeţ. 

3.2.1.2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului ce se aplică pe fiecare 

stadiu al circuitului de producţie al produsului final, baza de calcul constituind-o valoarea adăugată 

realizată de producătorii intermediari şi de producătorul final, inclusiv distribuţia până la consumatorul 

final138. Este considerată un impozit unic şi neutru, iar plata se face fracţionat pe fiecare stadiu al circuitului 

până la comercializarea finală. 

Fiind un impozit indirect, este suportată de consumatorul final şi este suportată şi virată de către 

fiecare operator economic existent în circuitul produsului lucrării sau serviciului. 

În execuţia bugetului de stat, TVA reprezintă principala sursă de venituri ale acestuia. 

 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată reprezintă principala sursă de finanţare a unităţilor 

administrativ teritoriale comunale din România având o pondere în totalul veniturilor de peste 43% în anul 

bugetar 2006 în judeţul Timiş (cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit peste 29%, veniturile 

proprii şi subvenţiile de la bugetul statului 28%) ceea ce demonstrează că bugetele unităţilor administrativ 

teritoriale comunale depind în cea mai mare parte de veniturile bugetului de stat afectate acestei destinaţii. 

Având în vedere că sumele alocate din taxa pe valoarea adăugată vizează în special funcţiunea 

de dezvoltare a unităţilor administrativ teritoriale comunale, apreciem că nu este lipsit de 

importanţă să amintim pe scurt câteva din criteriile prevăzute de legislaţia românească în vigoare cu 

privire la repartizarea acestora prin legea bugetară anuală, în primul rând judeţelor, ca şi unităţi 

administrativ teritoriale de reprezentativitate şi apoi comunităţilor rurale. 

Astfel sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, pentru finanţarea 

programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural şi pentru echilibrarea bugetelor locale vor fi 

repartizate după următoarele criterii: 

 

                                                 
138 Dobran, Maria Mariana – op.cit., p. 201 
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a) capacitatea financiară determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor, în proporţie 

de 70%,  

b) suprafaţa intravilană a comunei  în proporţie de 30%.  

 

La rândul lor Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice judeţene calculează impozitul pe venitul 

mediu realizat pe locuitor pe unitatea administrativ teritorială comunală şi respectiv impozitul pe venitul 

mediu realizat pe locuitor pe ansamblul judeţului încasat în anul anterior, iar numărul de locuitori este cel 

comunicat de către Institutul Naţional de Statistică.  

Efectuând aceste calcule se procedează la repartizarea sumelor către acele unităţi administrativ 

teritoriale comunale care au realizat în anul anterior un impozit pe venit mediu pe locuitor mai mic decât 

impozitul mediu pe venit pe total judeţ, având la bază următoarele criterii: 

- ponderea populaţiei unităţilor administrativ teritoriale comunale care participă la această etapă în 

totalul populaţiei acestora, în proporţie de 75%; 

- ponderea suprafeţei din intravilanul unităţilor administrativ teritoriale comunale care participă la 

această etapă în totalul suprafeţei din intravilanul acestora, în proporţie de 25%. 

După această repartizare, cu precădere pentru comunele sărace, se procedează la repartizarea 

diferenţei rămase către toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul respectiv, ţinând cont de 

capacitatea financiară a acestora. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2008 sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ teritorială în 

parte în urma derulării celor doua etape de repartizare amintite, precum şi pe judeţ şi municipiul Bucureşti 

vor fi diminuate cu gradul de necolectare, prin înmulţirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport între 

suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor încasate în anul financiar anterior încheiat şi 

suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor de încasat în anul financiar anterior încheiat. La 

calculul gradului de necolectare nu se iau în considerare creanţele fiscale aflate în litigiu. 

Pentru repartizarea sumelor în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală, pentru 

proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen 

de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, să solicite în scris tuturor 

unităţilor administrativ teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru cofinanţarea programelor 

de dezvoltare locală care necesită cofinanţare locală. 

Nerespectarea prevederilor legii finanţelor publice locale cu privire la calculele de repartizare a 

cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat atrage nulitatea absolută a deciziilor 

directorilor direcţiilor generale ale finanţelor publice şi a hotărârilor adoptate de consiliile judeţene, urmând 

să se emită o nouă decizie, respectiv o nouă hotărâre, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării 

acestora. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a 

oricărei alte persoane interesate. 

 Am prezentat această modalitate de repartizare a unor venituri ale bugetului de stat 

către bugetele locale pentru componenta de dezvoltare, pentru a atrage atenţia în special 

ordonatorilor principali de credite – primarii din comune – de a cunoaşte şi a se interesa despre 

modul în care pot beneficia de resurse pentru comunitate, deoarece pot exista anumite migrări de 

asemenea sume de la o comună la alta, cu toate că apreciem că aceste criterii sunt edificatoare pentru 

potenţialii beneficiari.  

 Începând cu anul 2007, odată cu introducerea responsabilităţilor de repartizare a unor 

venituri ale bugetului de stat pe seama unităţilor administrativ teritoriale de către organele Ministerului 

Economiei şi Finanţelor, subiectivismul practicat în perioadele anterioare va fi complet eliminat (ne 

referim în special la criteriul „alte criterii” invocat până la apariţia Legii finanţelor publice locale în anul 

2006). 
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3.2.1.3. Finanţări alternative ale componentei de dezvoltare 

Pentru finanţarea componentei de dezvoltare mai intervin următoarele tipuri de finanţări: 

 

1. Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete 

 

Conform Legii  bugetului de stat pe anul 2007, de la bugetul de stat se pot acorda subvenţii  pentru: 

- Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe  

- Planuri şi regulamente de urbanism 

- Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de          locuinţe noi 

- Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor 

- Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 

locuinţă 

- Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 

- Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 

 - Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 

 - Subvenţii primite din Fondul de intervenţie 

 - Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 

 - Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili. 

Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiţii finanţate din 

împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, şi se aprobă anual, în poziţie globală, prin 

legea bugetului de stat139. 

Ministerul Economiei şi Finanţelor repartizează transferurile respective pe judeţe şi în cadrul 

acestora, pe unităţi administrativ teritoriale comunale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care 

beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare 

internaţionale. 

Ordonatorii principali de credite – primarii - ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din 

bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar 

execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului 

Economiei şi Finanţelor reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală. 

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia, precum şi din alte 

bugete se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanţarea unor programe de dezvoltare sau 

sociale de interes naţional, judeţean ori local. 

 

Subvenţiile acordate de la alte administraţii ar putea fi următoarele :  

 - Subvenţii primite de  la  bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului; 

 - Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea 

programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă; 

                                                 
139 Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, lege citată 
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 - Subvenţii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru 

persoanele cu handicap; 

 - Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de 

extremă dificultate. 

2. Donaţii şi sponsorizări 

Unităţile administrativ teritoriale comunale mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor de 

dezvoltare bunuri materiale şi fonduri băneşti, primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii 

şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale140. 

În situaţia instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local comunal, fondurile băneşti 

acordate de persoanele juridice şi fizice sunt vărsate direct la bugetul local din care se finanţează acestea. 

Cu aceste sume se majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local, iar fondurile respective se vor utiliza 

cu respectarea destinaţiilor stabilite de către donatori sau sponsori. 

În situaţia instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul local 

şi a instituţiilor finanţate integral din venituri proprii cu fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi 

fizice, se vor majora bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.  

Bunurile materiale primite de instituţiile publice  ca donaţii şi sponsorizări se înregistrează 

corespunzător în contabilitatea acestora. 

3. Fondul de rulment 

Excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi a transferurilor 

consolidabile141 din bugetul de stat sau din alte bugete se utilizează, în ordine, pentru: 

 rambursarea eventualelor împrumuturi restante; plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi 

a altor costuri aferente acestora; 

 constituirea fondului de rulment. 

Disponibilităţile fondului de rulment sunt purtătoare de dobândă, se păstrează într-un cont distinct, 

deschis pe seama fiecărei unităţi administrativ teritoriale, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în 

afara bugetului local, şi pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje 

între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit 

bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar. 

Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din competenţa 

autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în 

interesul colectivităţii. 

Utilizarea fondului de rulment, şi contul de execuţie al acestuia se aprobă de către autorităţile 

deliberative în afara bugetului local. 

                                                 
140 ibidem., art. 69 
141 Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiţii finanţate din împrumuturi externe la a căror 

realizare contribuie şi Guvernul, se aprobă anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat. 

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia, precum şi din alte bugete se pot acorda 

transferuri către bugetele locale comunale pentru finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean 

ori local. 
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4. Credite bancare şi împrumuturi obligatare 

Unii autori142 definesc creditul bancar ca reprezentând acea formă de credit ce se acordă de către 

bănci sub formă de împrumuturi persoanelor fizice şi juridice în vederea desfăşurării unei activităţi 

economice care poate fi o continuitate a unui proces de producţie sau construirea unor noi mijloace de 

producţie de către aceştia. 

Creditul presupune rambursabilitate la un anumit termen numit scadenţă, împreună cu plata unei 

sume numită dobândă. Presupune de asemenea o anumită garantare cu bunuri mobile sau imobile sau 

anumite valori de regulă venituri proprii, cesiuni de creanţe, etc. 

Alţi autori143 definesc creditul bancar ca fiind o obligaţie asumată faţă de o instituţie financiară de a 

rambursa capitalul împrumutat. Această obligaţie se asumă prin încheierea unui acord – contract - care 

include o serie de condiţionalităţi, evaluări financiare şi prevederi restrictive care guvernează respectivul 

acord şi proiectul finanţat. 

Autorităţile locale comunale au acces la aceste capitaluri comerciale dacă demonstrează 

capacitatea şi dorinţa de a rambursa creditul. Odată ce autorităţile locale au o relaţie de creditare cu o 

bancă şi demonstrează performanţe bune în ceea ce priveşte rambursarea, accesul la alte credite este mai 

simplu şi costurile acestora pot fi mai reduse. 

 

La contractarea creditelor, autorităţile publice locale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 

Serviciul datoriei publice reprezintă totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, 

comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice, conform acordurilor sau contractelor de împrumut, la o 

anumită dată sau pentru o perioadă determinată144. Serviciul datoriei publice este limitat de plafonul de 

îndatorare publică. 

Plafonul de îndatorare publică reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare pe care le pot contracta 

şi garanta autorităţile administraţiei publice locale pe o perioadă de 1 an. 

Serviciul datoriei publice include ratele scadente, dobânzi şi comisioane, etc. şi nu poate depăşi 

pragul de 20% din veniturile proprii. Veniturile proprii sunt formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte 

vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. 

Trebuie ţinut cont şi de faptul că în totalul împrumuturilor contractate de unităţile administrativ 

teritoriale, se includ şi cele contractate de agenţii economici – regiile sau societăţile comerciale de interes 

local – şi serviciile publice din subordinea acestora. 

Pragul de 20% este mai restrictiv, decât pare la prima vedere, întrucât autorităţilor administraţiei 

publice locale li se interzice accesul la împrumuturi (sau chiar şi să garanteze orice fel de împrumut), dacă 

totalul datoriilor anuale inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul 

respectiv, depăşeşte limita menţionată. 

Acest prag de siguranţă poate fi apreciat ca fiind foarte înalt, întrucât experienţa administraţiilor 

locale, de exemplu din Cehia şi Polonia arată că un nivel de 10% este deja suficient de înalt şi reprezintă un 

semnal de alarmă. Un prag de 15% ar putea chiar reflecta o situaţie de supraîndatorare şi presupune chiar 

luarea unor măsuri de austeritate. 

Garantarea împrumuturilor se realizează prin bunurile din proprietatea privată a comunei 

(garanţii reale) sau prin orice sursă de venit, cu excepţia transferurilor cu destinaţie specială. 

                                                 
142 Dobran, Maria Mariana – op.cit., p. 59 
143 Lazăr, T., D., Inceu A., Zai, P., - Creditarea locală ca sursă de finanţare – Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 

2(14) 2005, p. 65 
144 LEGE nr. 313 din 28 iunie 2004 datoriei publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL 

nr. 577 din 29 iunie 2004, art. 2 al. 9 şi 39, art. 5 al. 1 lit. a, art. 59, al. 1, al 4. 



 184 

Garantarea cu bunuri din proprietatea privată a comunei prezintă unele caracteristici: 

 transferarea bunurilor în/din domeniul public/privat este reglementată expres de dispoziţiile 

legale145. Transferul bunurilor din domeniul public în cel privat al localităţii şi deci utilizarea lor pentru 

garantarea împrumuturilor, se poate face doar în condiţiile stipulate în lege. Spre deosebire de societăţile 

comerciale, valoarea de piaţă a bunurilor comunelor, din domeniu privat, este, în general, o valoarea 

contabilă (mai mică decât valoarea lor de piaţă) şi pot fi mult mai uşor valorificate, ceea ce diminuează 

riscul creditorilor. 

 garantarea prin veniturile viitoare se poate face prin orice sursă a bugetului local cu excepţia 

transferurilor cu destinaţie specială. Tipurile de venituri ce pot constitui garanţii pentru împrumuturi se 

deosebesc între ele prin gradul de predictibilitate. Veniturile curente, în special impozitele pe clădiri, 

terenuri şi pe mijloacele de transport (plătite de persoanele fizice şi juridice), au un grad de predictibilitate 

mai mare decât încasările din impozitul pe venit sau cele primite ca fonduri de echilibrare sau veniturile cu 

destinaţie specială. Se observă că, din punctul de vedere al creditorului, gradul de risc al împrumutului este 

invers proporţional cu gradul de predictibilitate al venitului care stă la baza acordului de garantare. În 

principiu, acordul de garantare ar trebui să aibă la bază două elemente principale: 

1. nivelul de colectare al venitului respectiv, stabilit în raport cu debitele/obligaţiile de plată 

calculate; 

2. gradul de predictibilitate al venitului. 

Avantajele finanţării prin îndatorare. Finanţarea prin contractarea de datorie are şi unele avantaje: 

 permite autorităţilor locale să abordeze mai devreme anumite proiecte ; 

 asigură o mai mare echitate între generaţii ; 

 egalizează în timp costurile investiţiei. 

În vederea obţinerii autorizării garantării împrumutului de către comisia de autorizare, unitatea 

administrativ teritorială comunală trebuie să depună următoarele documente: 

 Cerere pentru autorizarea garantării de împrumut; 

 Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare a garantării împrumutului; 

 Proiecţia bugetului local pe perioada rambursării împrumutului; 

 Dările de seamă pe ultimii 2 ani; 

 Proiectul acordului de garantare prin venituri. 

 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale146, îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

Ministerului Economiei şi Finanţelor. Comisia este condusă de un secretar de stat din Ministerul Finanţelor 

Publice, cu atribuţii de coordonare a datoriei publice, şi are în componenţa sa 9 membri, dintre care 4 

reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, inclusiv preşedintele comisiei, 2 reprezentanţi ai 

Ministerului de Interne şi Reformei Administrative şi 3 reprezentanţi ai structurilor asociative ale 

administraţiei publice locale. Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sediul 

Ministerului Economiei şi Finanţelor. Hotărârile comisiei se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor acesteia.  

                                                 
145 Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998 – lege citată, art. 3-12 
146 HOTARÂRE nr. 158 din 3 martie 2005 privind constituirea, stabilirea componentei şi competenţelor Comisiei de Autorizare 

a Împrumuturilor Locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 16 martie 2005 

modificată de HOTĂRÂRE nr. 9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007 
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La şedinţele comisiei pot participa ca invitaţi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice 

locale, care solicită autorizarea, şi ai altor instituţii interesate.  

Cererile pentru autorizare, însoţite de adresele de înaintare către direcţiile de specialitate din 

Ministerul Economiei şi Finanţelor, se depun de autorităţile administraţiei publice locale la registratura 

acestuia. Secretariatul comisiei verifică primirea corespunzătoare, a documentelor necesare autorizării, în 

caz contrar fie se va solicita completarea documentaţiei, fie o respinge.  

Pentru autorizarea contractării sau garantării unui împrumut, comisia va analiza, pe baza 

documentaţiei primite de la solicitant:  

1. încadrarea valorii împrumutului în plafonul anual de îndatorare publică a României;  

2. oportunitatea lansării de titluri de valoare corelat cu programul de emisiuni al Ministerului 

Economiei şi Finanţelor, în scopul evitării concurenţei în atragerea de împrumuturi de pe pieţele de capital;  

3. respectarea strictă a dispoziţiilor legale de către unităţile administrativ teritoriale comunale 

referitoare la totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau 

garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie 

contractat şi/sau garantat în anul respectiv, dacă depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor proprii.  

Verificând îndeplinirea acestor condiţii, comisia hotărăşte şi avizează, sau nu avizează, contractarea 

sau garantarea împrumutului. Deliberările comisiei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei 

respective. Procesul-verbal este întocmit de secretariatul comisiei şi semnat de membrii prezenţi la şedinţa 

respectivă. Hotărârea comisiei, în original, se transmite solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la 

luarea deciziei. Un exemplar se transmite şi Direcţiilor generale ale Finanţelor Publice judeţene, activităţii 

de trezorerie şi contabilitate publică pentru luare la cunoştinţă şi urmărire în cadrul serviciului buget şi 

contabilitate publică. 

 

În ceea ce privesc împrumuturile obligatare (obligaţiunea), acestea reprezintă o modalitate de 

obţinere a unor credite de către unităţile administrativ teritoriale comunale prin emiterea de obligaţiuni, 

respectiv a unor titluri de valoare pe termen lung, care aduc un venit fix deţinătorului sub formă de 

dobândă. Cele mai cunoscute sunt titlurile publice prin care unităţile administrativ teritoriale comunale se 

împrumută de la persoanele fizice şi juridice, asigurându-le acestora la scadenţă o dobândă fixă şi sigură, 

precum şi transformarea obligaţiunilor de către acestea în bani. 

Un credit bancar este o obligaţie a unei autorităţi locale faţă de o instituţie finanţatoare de a 

rambursa capitalul împrumutat. Împrumutul este un plasament direct al băncii.  

Instituţia financiară se poate implica direct în monitorizarea activităţilor împrumutatului. 

Obligaţiunea este de asemenea o obligaţie a unei administraţii locale de a rambursa capitalul 

împrumutat. Totuşi, obligaţiunile pot atrage un grup mai mare de investitori (inclusiv persoane fizice). 

Aceştia sunt investitori pasivi - ei nu se implică în activităţi de supraveghere a împrumutatului. 

Obligaţiunile pot fi tranzacţionate pe piaţa titlurilor de valoare. 

Etapele şi elementele unei emisiuni de obligaţiuni 

A. Elemente pregătitoare - alegerea intermediarului 

1. Elaborarea caietului de sarcini ce revin intermediarului. Intermediarul financiar va efectua 

în vedere realizării emisiunii, următoarele servicii de specialitate: întocmirea prospectului de emisiune 

publică, elaborarea procedurilor de subscriere, obţinerea avizului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

(C.N.V.M.), contactarea de potenţiali investitori, distribuţia emisiunii de obligaţiuni, înregistrarea 

investitorilor şi realizarea decontărilor, înscrierea obligaţiunilor pentru cotare la Bursa de Valori, elaborarea 
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procedurilor privind plata dobânzilor şi rambursării la scadenţă, asistenţă la contractarea serviciilor bancare, 

etc. 

2. demararea procedurilor legale de atribuire a contractului de achiziţie publică. Trebuie 

precizat că în acest caz deşi nu este obligatorie147 se necesită că formă de achiziţie cererea de oferte. Se 

recomandă astfel numirea unei comisii de evaluare formată din şefii compartimentelor de specialitate 

implicate în realizarea acţiunii; 

3. Trimiterea de scrisori de informare privind organizarea cererii de oferte, dublată, eventual, 

de publicarea unor anunţuri de cerere de participare la ofertă, la mai multe cotidiene; 

4. În urma analizei ofertei şi a eventualelor solicitări de clarificări, comisia de evaluare, va 

desemna câştigătorul, precizându-se şi eventualele condiţii în realizarea emisiunii de obligaţiuni. 

B. Prezentarea obiectivelor ce vor fi finanţate prin emisiunea de obligaţiuni 

Pentru fiecare obiectiv de investiţii, în parte, vor fi prezentate elemente de genul: denumire, 

descriere şi localizare obiectiv, cine a elaborat documentaţia tehnică (Proiectul Tehnic, Detaliile de execuţie 

şi Caietul de sarcini), cine a avizat şi verificat documentaţia, durata de execuţie, etc. 

C. Elementele Prospectului de Ofertă Publică de Vânzare de obligaţiuni  

1. Emitent: Comuna XXX, reprezentat de primar; 

2. Intermediarul ofertei: selectat în urma cererii de oferte; 

3. Grupul de Vânzare; 

4. Caracteristici: Obligaţiuni generale, dematerializate (sau materializate), evidenţiate prin 

înscriere în cont; 

5. Număr de obligaţiuni; 

6. Mărimea fondurilor scontate a fi obţinute; 

7. Scopul: finanţarea totală sau parţială a obiectivelor precizate la pct. B.; 

8. Modul de garantare a obligaţiunilor: (garantarea plăţii dobânzilor şi a comisioanelor, a 

rambursărilor principalului aferente obligaţiunilor), la termenele de scadenţă, conform “Acordului de 

garantare”; 

9. Valoarea nominală, lei per obligaţiune; 

10. Preţul de vânzare, lei per obligaţiune; 

11. Preţul de emisiune: lei per obligaţiune; 

12. Data scadenţei: ; 

13. Dobânda plătită investitorilor: de regulă anuală şi poate fi variabilă (cu diferite moduri de 

calcul şi diferite dobânzi de care este ancorată) sau fixă; 

14. Sursele de plată a dobânzilor şi de rambursare a capitalului la termenele scadente; 

15. Modalităţi de plată a împrumutului şi a dobânzii către investitori; în numerar la unităţile de 

subscriere iniţiale sau prin virament în contul indicat pe cererea de subscriere; 

16. Modalitatea de realizare a ofertei: de exemplu, plasament intermediat prin metoda “celei mai 

bune execuţii”; 

17. Comisionul de intermediere; 

18. Comisionul Grupului de Vânzare; 

                                                 
147 O.U.G. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, nr. 34/2006 – ordonanţă citată 
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19. Perioada de derulare a ofertei publice de vânzare; 

20. Tranzacţionarea pe piaţa secundară: de exemplu la Bursa de Valori Bucureşti; 

21. Data şi numărul deciziei de autorizare a ofertei publice primare de vânzare: oferta publică 

primară de vânzare a fost autorizată de către CNVM sub numărul... la data de... . 

D. Elementele unui prospect de emisiune 

1. Emitentul: Date de identificare a emitentului; Informaţii generale: localizare, istorie, 

infrastructură,populaţie, economie, cultură, administraţie, etc. ; 

2. Date Financiare: Aspecte legale; Lista impozitelor şi taxelor locale, Conturile de execuţie 

bugetară (pe minim ultimii trei ani), Bugetele locale (pe minim ultimii trei ani), Previziunile asupra 

bugetului local (pe minim următorii cinci ani) şi Bilanţurile contabile încheiate (pe minim ultimii trei ani); 

Împrumuturi ale Emitentului: Împrumuturi curente; Împrumuturi anterioare; Creanţe asupra emitentului şi 

nestinse încă la data întocmirii prospectului de ofertă publică; Alte garanţii acordate terţilor; Emisiuni 

anterioare de valori mobiliare; Surse de rambursare a împrumutului; Gradul de acoperire a scadenţelor de 

plată anuale; Politica de investiţii. 

3. Informaţii privind oferta publică: Hotărârea Consiliului Local cu privire la emisiunea de 

obligaţiuni; Numele Emitentului; Cadrul legal; Alte acte normative, avize şi autorizaţii; Intermediar; Grup 

de Vânzare; Tipul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei; Perioada de valabilitate a ofertei; Perioada 

de publicitate; Date de deschidere şi de închidere a ofertei; Încheierea cu succes; Numărul de obligaţiuni 

emise; Valoarea nominală; Preţ de vânzare; Comision de intermediere; Preţ de emisiune; Scadenţa 

împrumutului; Mărimea fondurilor care se scontează a fi obţinute de Emitent; Destinaţia fondurilor obţinute 

prin ofertă; Descrierea proiectelor de investiţii; Perioada de subscriere; Locurile unde se poate face 

subscrierea; Programul de lucru cu publicul; Modul de garantare; Registrul de evidenţă şi transfer; Dreptul 

de proprietate asupra obligaţiunilor; Tranzacţionarea pe piaţa secundară; Subordonarea faţă de creanţele şi 

drepturile creditorilor altele decât cele care decurg din obligaţiunile emise garantate de către emitent; 

Persoana de legătură cu Emitentul; Persoanele care pot solicita obligaţiuni; Metoda de alocare a 

obligaţiunilor şi proceduri în caz de exces de subscriere; Numărul de obligaţiuni solicitate; Regimul fiscal; 

Prescriere; Legea aplicabilă; Completarea formularelor (cererilor de subscriere); Plata obligaţiunilor de 

către investitori; Dobânda; Recalcularea excepţională a dobânzii; Plata dobânzii; Agentul de plată şi 

procedura de plată a dobânzilor, precum şi a sumelor aferente obligaţiunilor subscrise/ plătite şi nealocate 

rezultate în cazul suprasubscrierii sau a închiderii fără succes a prezentei oferte; Comisioanele bancare; 

Drepturi de răscumpărare şi restituire; Cotarea obligaţiunilor; Registrul de evidenţă şi transfer; Diseminarea 

informaţiei; Alte informaţii cu privire la modificarea datelor de identificare ale deţinătorilor de obligaţiuni; 

Tipuri de evenimente care conduc la neîndeplinirea unor obligaţii şi care grăbesc scadenţa obligaţiunilor148. 

4. Factori de risc : Risc referitor la preţ; Risc referitor la evoluţia economică a Emitentului; 

Risc economic; Risc generat de factori naturali (Risc seismic; Risc de inundaţii; Risc de secetă). 

5. Alte informaţii: informaţii semnificative neincluse în prospect; incapacitate de plată; 

faliment; litigii; procese în curs; responsabilitatea privind întocmirea prospectului; obţinerea şi consultarea 

prospectului; anularea ofertei publice. 

6. Anexe: Acordul de garantare între Emitent şi investitori; Hotărârea C.L.; Contul de execuţie 

bugetară; Raportul auditorului; Documentaţiile tehnico-economice ale proiectelor de investiţii şi avizele 

aferente; Organigrama Primăriei etc. 

Contractarea de credite bancare şi de împrumuturi obligatare implică o mare responsabilitate 

a unităţii contractante, respectiv emitente, deoarece acţiunile întreprinse şi nefundamentate şi analizate 

corespunzător pot avea consecinţe dintre cele mai imprevizibile, deoarece: 

                                                 
148 Lazăr, T., D., Inceu A., Zai, P., - Creditarea locală ca sursă de finanţare – Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 

1(13) 2005, p. 126 
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 se pierde credibilitatea faţă de societăţile bancare, fiind ştiut faptul că acestea procedează la 

executarea silită, diminuând patrimoniul privat al comunei prin înstrăinarea către diverşi achizitori a 

garanţiilor constituite; 

 pierderea credibilităţii electoratului din comunitatea respectivă, deoarece acesta s-ar putea să fie 

printre cei care cumpăra obligaţiuni, concomitent cu instituirea unor taxe suplimentare care să fie suportate 

tot de către acesta pentru realizarea unor surse financiare care să acopere investiţiile iniţiate. 

5. Fondurile structurale şi de coeziune 

Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. 

De la data lărgirii acesteia cu încă noi 12 membri, la 1 ianuarie 2007, are puterea unei pieţe interne a 

27 de state membre cu peste 485 milioane locuitori care locuiesc în 320 de regiuni. Însă nu toţi europenii au 

aceleaşi avantaje şi şanse de succes în termeni socio-economici.  

Diferenţa este făcuta de zona în care locuiesc - dacă e o regiune prosperă ori săracă, o zonă aflată în 

expansiune sau declin economic, o zonă urbană sau rurală, la periferia Uniunii Europene sau într-unul 

dintre centrele sale economice. În aceste condiţii coeziunea economică şi socială este necesară, fiind 

totodată şi unul din principalele obiective ale Uniunii Europene. 

Aşa cum este definită de articolul 158 al Tratatului Comunităţilor Europene, coeziunea este 

necesară pentru promovarea "dezvoltării armonioase generale" a Comunităţii şi cere o reducere a 

"disparităţilor între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi a lipsei de progres a regiunilor 

defavorizate", inclusiv pentru zonele rurale.  

Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene este, înainte de toate, o politică a 

solidarităţii.  

Politica de coeziune economică şi socială149 a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 are 3 

mari obiective:  

 Convergenţa este un obiectiv finanţat cu 80% din bugetul destinat fondurilor structurale şi 

de coeziune, care vizează regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB/locuitor mai 

mic decât 75% din media comunitară şi regiunile care intră sub aşa numitul "efect statistic"; 

 Competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă este al doilea obiectiv, finanţat cu 

15% din bugetul destinat fondurilor structurale şi de coeziune, care vizează regiunile care nu sunt eligibile 

în cadrul obiectivului de convergentă; 

 Cooperarea teritorială europeană este obiectivul finanţat cu doar 5% din bugetul destinat 

fondurilor structurale şi de coeziune se refera la cooperarea transnaţională, cooperarea transfrontalieră şi 

cea interregională.  

Conform articolului 159, Comunitatea acţionează prin Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune şi 

alte instrumente financiare, pentru sprijinirea atingerii acestor obiective generale.  

Sarcinile, obiectivele prioritare şi organizarea Fondurilor Structurale sunt definite de Consiliu, la 

propunerea Comisiei Europene şi cu asentimentul Parlamentului European.  

Astfel, Tratatul conţine prevederi pentru coordonarea politicilor economice, implementarea 

politicilor Comunitare, în particular a Pieţei Unice, precum şi pentru utilizarea Fondurilor Structurale 

existente şi a Fondului de Coeziune. 

Versiunea originală a Tratatului de la Roma - care a intrat în vigoare în anul 1958 - nu face nici o 

menţiune explicită despre Fonduri Structurale sau despre politici regionale comunitare.  

                                                 
149 Ghidul Fondurilor structurale, www.finantare.ro 
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Abia după ce Comunitatea s-a confruntat cu prima extindere şi cu crizele economice din anii '70, în 

care atenţia sa a fost orientată serios către problemele regiunilor, au fost înaintate propuneri pentru 

dezvoltarea unei politici în acest domeniu.  

De atunci, Fondurile Structurale au suferit diferite reforme care au făcut ca politicile regionale sa 

ocupe o poziţie din ce în ce mai importantă printre activităţile Uniunii Europene. 

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana acţionează 

pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii 

economice şi sociale.  

Pentru perioada 2007-2013 există trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri 

structurale, respectiv: 

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR); 

Fondul Social European(FSE); 

Fondul de Coeziune (FC). 

şi două Acţiuni Complementare, respectiv: 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR); 

Fondul European pentru Pescuit (FEP). 

Fondurile Structurale nu constituie o sursă unică de finanţare în cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare 

fond acoperă zona sa tematică specifică.  

Fondurile Structurale nu finanţează proiecte individuale separate. Ele finanţează programe de 

dezvoltare regională multianuale trasate împreună de regiuni, State Membre şi Comisie, pe baza orientării 

propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeană. 

Implementarea fondurilor structurale pe perioada 2007 – 2013 au la bază următoarele obiective şi 

instrumente financiare: 

 

Instrumen

te 

F.E.D.R. F.S.E. F.C. 

Obiective 
- Convergenţă 

- Competitivitate regională şi 

ocuparea forţei de muncă 

- Cooperare teritorială 

europeană 

- Convergenţă 

- Competitivitate 

regională şi ocuparea 

forţei de muncă 

- Convergenţă 

Priorităţi 
- Accent pe Strategia Lisabona 

- Infrastructura 

- Investiţii 

- Cercetare şi Dezvoltare 

- IMM-uri 

- Accent pe Strategia 

Lisabona 

- Training 

- Ocupare 

- Capacitate instituţională 

şi eficienţa administrativă 

- Infrastructura de mediu 

şi transport (TEN) 

- Transport în afara TEN 

- Transport Urban 

- Energie 

Cota 

maximă de 

finanţare de la 

UE 

85% 85% 85% 

Surse 

proprii de 

finanţare 

15% 15% 15% 
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Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (European Regional Development Fund - ERDF) a fost 

înfiinţat în 1975 şi a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunităţii.  

Obiectivele FEDR sunt, în principal, promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor a 

căror dezvoltare este rămasă în urma şi susţinerea reconversiei economice, redezvoltarea şi dezvoltarea 

zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale în declin, zonele urbane şi rurale în 

dificultate, zonele aflate în criză, precum şi zonele dependente de pescuit sau de servicii.  

Prin FEDR vor fi finanţate investiţii productive care să contribuie la crearea şi salvarea de locuri de 

muncă, în principal în infrastructură, în dezvoltarea potenţialului autohton prin măsuri de sprijin la nivel 

regional şi local. 

Acţiuni care vor fi finanţate prin FEDR, sub obiectivul Convergenţă: 

 Societatea informaţională, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii electronice, 

îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea serviciilor publice on-line; 

 Dezvoltarea iniţiativelor locale şi ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi 

locuri de muncă, atunci când asemenea acţiuni nu sunt acoperite de FSE; 

 Mediu, inclusiv investiţii legate de furnizarea de apă şi managementul deşeurilor, 

tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul şi lupta împotriva secetei, prevenţia şi 

controlul integrat al poluării; 

 Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea şi implementarea planurilor pentru prevenirea şi 

lupta cu riscurile naturale şi tehnologice; 

 Activităţi turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potenţial pentru dezvoltarea 

unui turism durabil, protecţia patrimoniului natural în sprijinul dezvoltării socio-economice, sprijin pentru 

îmbunătăţirea serviciilor turistice prin servicii de înaltă calitate şi încurajarea turismului durabil;  

 Investiţii în cultură, inclusiv protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale, 

dezvoltarea infrastructurii culturale în sprijinul dezvoltării socio-economice, turism durabil şi îmbunătăţirea 

atractivităţii regionale, sprijin pentru îmbunătăţirea serviciilor culturale prin noi servicii de înaltă calitate; 

 Investiţii în energie, inclusiv îmbunătăţirea reţelelor transeuropene care contribuie la 

îmbunătăţirea securităţii furnizării, integrarea aspectelor legate de mediu, îmbunătăţirea eficienţei 

energetice şi dezvoltarea surselor de energie regenerabile; 

 Investiţii în educaţie, inclusiv training vocaţional care contribuie la creşterea atractivităţii şi 

calităţii vieţii; 

 Investiţii în infrastructura de sănătate şi socială care vor contribui la dezvoltarea regională şi 

locală şi creşterea calităţii vieţii.  

Acţiuni care vor fi finanţate prin FEDR, din obiectivul Cooperare europeană teritorială: 

 Dezvoltarea activităţilor economice şi sociale trans-frontaliere prin elaborarea de strategii 

comune pentru dezvoltare teritorială durabilă, în primul rând prin: 

o Încurajarea protecţiei comune a mediului, 

o Reducerea izolării prin îmbunătăţirea accesului la transport, reţele de comunicare şi informare 

şi servicii, precum şi la sisteme trans-frontaliere de apă, deşeuri şi energie, 

o Dezvoltarea colaborării şi a capacităţii de utilizare comună a infrastructurii, în special în 

domenii ca sănătate, cultură şi educaţie. 
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În plus, pot fi finanţate măsuri legate de promovarea integrării pieţelor de muncă trans-frontaliere, a 

iniţiativelor de angajare locală, şanse egale, formare şi incluziune socială, utilizarea comună a resurselor 

umane şi utilităţilor pentru cercetare-dezvoltare.  

Fondul Social European 

Fondul Social European (European Social Fund - ESF) a fost înfiinţat în 1958.  

În scopul de a întări coeziunea economica şi socială şi de a contribui la implementarea "Strategiei 

europene privind ocuparea forţei de muncă", FSE are ca sarcină îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare 

pentru şomeri şi muncitori în Piaţa Unică, prin creşterea mobilităţii lor şi prin facilitarea adaptării la 

schimbările industriale, în particular prin instruire vocaţională şi reinstruire, precum şi prin sistemele de 

recrutare.  

Prin intermediul său se acordă susţinere financiară acţiunilor de formare şi reconversie profesională, 

ca şi celor vizând crearea de noi locuri de muncă. 

În cadrul obiectivelor "Convergenţă" şi "Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă", 

FSE va sprijini acţiuni legate de: 

 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor, a întreprinderilor şi antreprenorilor în vederea 

anticipării şi aplicarea unui management al schimbării economice, în special prin promovarea: 

o Învăţării pe tot parcursul vieţii şi creşterea investiţiilor în resursele umane pentru întreprinderi, 

în special IMM-uri, prin dezvoltarea strategiilor care să asigure acces la formare în special a lucrătorilor 

nespecializaţi, dezvoltarea calificărilor şi a competenţelor; 

o Elaborarea şi diseminarea unor forme de organizare a muncii mai productive şi inovative, 

inclusiv condiţii mai bune şi mai sigure la locul de muncă, identificarea necesităţilor de formare şi 

dezvoltarea unor servicii de sprijin şi formare, precum şi de plasare a lucrătorilor în cazul companiilor şi a 

sectoarelor care se restructurează. 

 Îmbunătăţirea accesului la angajare şi incluziune sustenabilă pe piaţa muncii a persoanelor 

inactive, prevenirea şomajului, în special a celui pe termen lung şi în rândul tinerilor, încurajarea 

îmbătrânirii active şi prelungirea duratei de activitate, în special prin: 

o Modernizarea şi întărirea instituţiilor legate de piaţa muncii, în special a serviciilor de ocupare şi 

alte iniţiative relevante în contextul strategiilor pentru ocupare deplină a Comunităţii şi a Statelor Membre; 

o Implementarea măsurilor active de prevenire prin asigurarea identificării timpurii a necesităţilor 

de angajare, creare de afaceri, inclusiv a cooperării între întreprinderi, stimulente pentru încurajarea 

participării pe piaţa muncii, mecanisme flexibile pentru reţinerea angajaţilor în vârstă la muncă, măsuri de 

reconciliere a muncii cu viaţa privată; 

o Acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea accesului la angajare a femeilor, eliminarea 

diferenţierilor directe şi indirecte pe bază de gen, pe piaţa muncii. 

 Întărirea incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate, în vederea integrării durabile a 

acestora pe piaţa muncii şi combaterea tuturor formelor de discriminare, în special prin promovarea: 

o Căilor pentru integrarea şi re-intrarea pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate, cum sunt 

persoanele care se confruntă cu excluderea socială, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, minorităţi, 

persoane cu dizabilităţi; 

o Acceptarea diversităţii la locul de muncă şi combaterea discriminării la accesul şi promovarea 

pe piaţa muncii, implicarea autorităţilor locale şi a întreprinderilor, pentru promovarea iniţiativelor locale 

de angajare. 

 Întărirea resurselor umane, în special prin: 
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o Elaborarea şi introducerea reformelor în sistemele de educaţie şi training pentru dezvoltarea 

angajării; 

o Crearea de reţele informative între instituţiile de învăţământ superior, centre de cercetare-

dezvoltare şi întreprinderi; 

o Efectuarea de reforme în domeniul angajării şi incluziunii, în special prin promovarea şi 

implementarea parteneriatelor şi a iniţiativelor prin crearea de reţele între principalii actori implicaţi cum 

sunt partenerii sociali. 

Fondul de Coeziune 

Fondul de Coeziune a fost creat de Tratatul de la Maastricht, în 1992, pentru a furniza contribuţia 

financiară necesară proiectelor din domeniul mediului şi a reţelelor trans-europene de infrastructura de 

transport.  

Fondul este rezervat Statelor Membre care au introdus "programul de convergenţă" şi al căror PIB 

pe locuitor este sub 90% din media Comunităţii.  

În prezent acoperă Spania, Grecia, Irlanda şi Portugalia.  

Spre deosebire de Fondurile Structurale prezentate mai sus, Fondul de Coeziune nu co-

finanţează programe, ci furnizează finanţare directă pentru proiecte individuale, care sunt clar 

identificate de la început.  

Decizia de a finanţa un proiect este luata de Comisie, în acord cu Statul Membru beneficiar, în timp 

ce proiectele sunt administrate de autorităţi naţionale şi supervizate de un Comitet de Monitorizare. 

Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investiţiile în domeniul infrastructurii 

de transport, energiei şi mediului. 

Domenii de intervenţie ale acestui instrument financiar sunt: 

 Reţelele trans-europene de transport, în special proiecte prioritare de interes european 

identificate în Decizia nr. 1692/96/EC; 

 Proiecte majore de infrastructură de mediu; 

 Domenii care se pot dezvolta durabil şi care prezintă beneficii evidente în ceea ce priveşte 

protecţia mediului. 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală este acţiunea complementară destinată 

politicii agricole comune a Uniunii Europene.  

FEADR a fost înfiinţat în 1958 şi finanţează măsuri de dezvoltare rurală şi ajutoare pentru fermieri, 

în special în regiuni cu întârzieri în dezvoltare.  

Este destinat îmbunătăţirii eficienţei structurilor de producţie, procesare şi marketing al produselor 

agricole şi forestiere şi dezvoltării potenţialului local în zonele rurale.  

Este corespondentul Fondului SAPARD, accesibil însă statelor membre ale UE şi are ca obiective 

susţinerea pieţei produselor agricole şi promovarea restructurării agriculturii comunitare. 

Acţiunile care vor fi finanţate prin FEADR sunt investiţii în holdinguri agricole, sprijin de început 

pentru tineri fermieri, instruire profesională, sprijin pentru scheme de pensionare anticipată, alocaţii 

compensatorii pentru zone dezavantajate, măsuri de agro-mediu, procesarea şi marketingul produselor 

agricole, dezvoltarea şi promovarea pădurilor, cât şi măsuri pentru adaptarea şi dezvoltarea zonelor rurale. 
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Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală urmăreşte patru axe de dezvoltare: 

 Axa 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 

 Axa 2: Îmbunătăţirea mediului şi a peisajului natural 

 Axa 3: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiul rural şi încurajarea diversificării 

economiei rurale 

 Axa 4: Lider 

Fondul European pentru Pescuit 

Fondul European pentru Pescuit (FEP) este acţiunea financiară complementară destinată politicii 

comunitare din domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru creşterea competitivităţii sectorului 

piscicol, în condiţiile asigurării unui echilibru durabil între resurse şi capacitatea de exploatare. 

Înfiinţat în 1993, contribuie la adaptarea şi modernizarea industriei pescuitului prin îndepărtarea 

capacităţilor în surplus şi orientarea industriei către susţinerea unei dezvoltări integrate a regiunilor costiere 

dependente puternic de pescuit. 

Fondul susţine acţiuni având ca scop atingerea unui echilibru susţinut între resurse şi exploatare; 

promovarea dezvoltării întreprinderilor viabile economic în sectorul pescuit; îmbunătăţirea aprovizionării 

pieţei şi creşterea valorii adăugate la produsele din peşte şi acvacultură prin procesare; revitalizarea 

industriilor care depind de pescuit şi acvacultură. 

În afară de finanţarea înnoirii flotei şi investiţiilor industriale, fondul finanţează măsurile având ca 

scop căutarea de noi pieţe şi de sectoare alternative de activitate. 

Acţiunile care vor fi finanţate prin FEP sunt, ajustări ale efortului în sectorul pescuitului, 

modernizarea flotei, dezvoltarea de ferme de pescuit, protecţia zonelor maritime, facilităţi în porturile de 

pescuit, procesarea şi marketingul produselor de peşte şi promovarea produselor. 

 

Fondurile structurale, deşi în fază incipientă, pot constitui resurse financiare solide pentru unităţile 

administrativ teritoriale comunale în realizarea unor obiective – în majoritate inexistente la nivelul acestora: 

alimentări cu apă, canalizări, staţii de epurare, etc. - în modernizarea infrastructurii existente în înfiinţarea 

şi diversificarea serviciilor de interes local care să vină în sprijinul populaţiei autohtone. 

Preocupările conducerii comunităţilor locale comunale trebuie să vizeze cu precădere 

recrutarea şi specializarea personalului de specialitate capabil să iniţieze proiecte de accesare, o 

îmbunătăţire a cointeresării potenţialilor investitori în sistemul parteneriatului public şi privat, o utilizare 

raţională şi eficace a resurselor bugetare existente, sau care vor fi utilizare pentru cofinanţare şi nu în 

ultimul rând o perfecţionare a pregătirii profesionale a acestora. Consecvenţi demersului ştiinţific iniţiat, 

aşa cum am procedat şi la componenta funcţională s-a întocmit un buget de dezvoltare tot pentru comuna 

Dumbrăviţa. Din datele prezentate în Anexa nr. 9, au rezultat următoarele: 

- se înregistrează o creştere cu 170% la categoria total venituri, creştere provenită aproape în 

exclusivitate din impozite şi taxe pe proprietate, venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului 

privat al comunei, vărsăminte din veniturile sau disponibilităţile instituţiilor publice etc.;  

- destinaţia acestor venituri este orientată cu precădere înspre partea investiţională –de dezvoltare; 

- dezvoltarea vizează introducerea liniei de suplimentare cu apă potabilă a localităţii, extinderea 

reţelei de canalizare în cartierul Banat 3 şi Banat 4, dotări cu utilaje independente pentru serviciile publice 

existente şi care se vor extinde, finalizarea construcţiilor legate de şcoală, cantină, internat, etc. 
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Bugetul de dezvoltare poate să sufere rectificări atât la capitolul venituri, mai ales existenţei unui 

grup de lucru care efectuează lucrări cu privire la accesarea unor fonduri structurale cu destinaţie pentru 

dezvoltarea în special a grădiniţelor, având în vedere creşterea natalităţii pe raza comunei, precum şi a unei 

clădiri multifuncţionale rezervată elevilor pe durata unei zile – pregătirea şi servirea mesei, pregătirea 

lecţiilor din programele şcolare cu personal calificat, jocuri distractive, etc. Aceste fonduri structurale pot fi 

completate şi prin contribuţia utilizatorilor de servicii în special a părinţilor, care au copii la grădiniţă, sau 

copii în ciclul primar, chiar şi gimnazial. 

Intenţia autorităţilor locale este chiar să creeze un liceu pe raza localităţii în care să fie aduşi elevi 

din comunele judeţului Timiş aflate pe ruta Timişoara - Lipova. 

 

Bugetul de dezvoltare, ca noţiune, reprezentând planul financiar al componentei de 

dezvoltare, fiind asigurat din veniturile care exced veniturile aferente bugetului de funcţionare, 

creditele şi împrumuturile obligatare, fondurile structurale, veniturile utilizatorilor de servicii 

publice şi unele venituri din bugetul de stat (în scădere), apreciem că se impune şi prezentarea 

modului de organizare a evidenţei tehnico-operative şi a contabilităţii acestuia.  

3.2.2. Contabilitatea componentei de dezvoltare a comunei 

Contabilitatea componentei de dezvoltare, aşa cum am arătat în paragraful anterior, va trebui să 

îmbrace, conform metodologiei tehnicilor şi procedeelor acesteia, toate fenomenele, procesele activităţile 

cu caracter investiţional şi care vin să completeze baza tehnico-materială a unităţilor administrativ 

teritoriale comunale, conferindu-i acesteia stabilitate din punct de vedere funcţional şi siguranţă în 

deservirea electoratului din raza sa de activitate. 

 

Contabilitatea componentei de dezvoltare, ca de fapt şi cea funcţională, cu privire la operaţiunile 

economico-financiare se ţin în limba română şi în monedă naţională. Unităţile administrativ teritoriale 

comunale care beneficiază de contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene prin fondurile 

structurale şi de coeziune, operaţiunile privind primirea şi utilizarea acestor fonduri se înregistrează în lei şi 

în euro la cursul INFOEURO. Cursul INFOEURO reprezintă nota de schimb între euro şi moneda naţională 

şi este comunicată de Banca Centrală Europeană. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se 

înregistrează în contabilitate la cursul zilei comunicat de Banca Naţională a României. 

Elementele monetare exprimate în euro cum sunt: disponibilităţi şi depozite bancare, creanţe şi 

datorii, se reevaluează cel puţin trimestrial la întocmirea situaţiilor financiare, la cursul INFOEURO 

comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. 

În cazul componentei de dezvoltare, unul din procedeele de bază ale contabilităţii este  

documentarea operaţiunilor economico-financiare, în virtutea căreia toate datele contabilităţii se 

justifică prin documente care sunt acte scrise ce consemnează operaţiile economice în momentul efectuării 

lor, la locul efectuării, sau la  compartimentul de prelucrare a datelor150. 

După modul lor de întocmire şi după rolul lor în cadrul sistemului informaţional, documentele se 

împart în: 

 documente justificative: sunt acte scrise, întocmite de regulă în momentul şi la locul 

efectuării operaţiunilor economico-financiare care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, constituind, în 

caz de necesitate, probă în justiţie, angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, 

precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate; 

                                                 
150 Şoşdean, A., - Contabilitatea instituţiilor publice după noul sistem contabil, Vol. I – Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p.45 
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 documente contabile: se prezintă de regulă sub formă de fişe, situaţii sau registre în care se 

centralizează datele din documentele justificative pentru obţinerea unor informaţii reale şi corecte ce stau la 

baza întocmirii documentelor de sinteză şi raportare contabilă; 

 documentele de sinteză şi raportare: preiau informaţiile din fişe şi din registrele contabile 

şi le prelucrează în „situaţiile financiare” care pentru unităţile administrativ teritoriale comunale reprezintă 

documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea acestora şi a execuţiei 

bugetului de venituri şi cheltuieli. 

Unităţile administrativ teritoriale comunale, întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale 

conform normelor elaborate de către Ministerul Finanţelor Publice151. 

Situaţiile financiare se întocmesc în monedă naţională pentru necesităţile proprii de informare, iar la 

solicitarea organismelor internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă. 

Ţinând cont de faptul că în cadrul componentei de dezvoltare unităţile administrativ teritoriale 

comunale, potrivit atribuţiilor conferite de normele legale în vigoare152 pot organiza şi activităţi care au 

caracter economic, respectiv activităţi de alimentarea cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, 

salubritate, transportul în comun de călători, igienizare, deratizare şi dezinsecţie,  administrarea pieţelor, 

târgurilor şi oboarelor, băi publice, alte servicii publice care desfăşoară activităţi de natură economică,  au 

obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente acestor 

activităţi prin tarif sau preţ153. 

Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste active fixe se colectează într-un cont 

distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează exclusiv pentru realizarea de investiţii în 

domeniile amintite şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii, ca sursă de finanţare a acestora.   

Observăm că organizarea unor activităţi de natură economică oferă posibilitatea constituirii, 

prin practicarea sistemului de amortizare, a unor surse de finanţare pentru componenta de dezvoltare a 

unităţilor administrativ teritoriale comunale. 

Alături de sumele alocate din veniturile proprii realizate de către comune, precum şi cele provenite 

din bugetul de stat şi cele rezultate ca urmare a accesării fondurilor structurale şi de coeziune, şi 

amortizarea imobilizărilor corporale din activităţile de natură economică organizate participă la 

finanţarea componentei de dezvoltare a comunei. 

Din acest considerent apreciem că unităţile administrativ teritoriale comunale trebuie să 

manifeste o atenţie deosebită pe linia identificării precise a imobilizărilor utilizate în activităţile 

economice, iar principiile de amortizare trebuiesc astfel aplicate încât amortizarea rezultată să reprezinte un 

real ajutor în completarea surselor de care acestea au nevoie pentru dezvoltarea durabilă. 

În cazul imobilizărilor corporale din componenta de funcţionare, a căror uzură fizică şi morală este 

prevăzută a se recupera cu ajutorul amortizării, amortizarea este numai evidenţiată statistic dar nu se 

constituie şi se evidenţiază ca reprezentând o sursă de finanţare pentru achiziţionarea de noi imobilizări. Nu 

se poate deci vorbi despre amortizare ca sursă de finanţare a componentei funcţionale a unităţilor 

administrativ teritoriale comunale. 

Contabilitatea componentei de dezvoltare la unităţile administrativ teritoriale comunale 

vizează pe de o parte constituirea resurselor necesare dezvoltării iar pe de altă parte destinaţia 

acestora sub forma cheltuielilor de capital care se concretizează în înfiinţarea, funcţionarea şi 

administrarea serviciilor de interes local. 

 

                                                 
151 LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii EMITENT: PARLAMENTUL, PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005, art. 28 
152 Legea nr. 215/2001, lege citată 
153 HOTĂRÂRE nr. 214 din 25 martie 1999 privind activităţile de natură economică pentru care se calculează amortizarea 

mijloacelor fixe, EMITENT: GUVERNUL, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999, anexa nr. 1 
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Serviciile de interes local pot fi înfiinţate, organizate şi utilizate pe structura activităţilor economice 

amintite anterior, componenta de dezvoltare preluând treptat şi activitatea de determinare, urmărire, 

raportare a costurilor serviciilor publice. 

Contabilitatea componentei de dezvoltare se conduce cu ajutorul conturilor sintetice, respectiv 

sintetice de gradul I şi II şi a conturilor analitice, astfel încât în orice moment aceasta să reflecte 

resursele constituite, destinaţiile acestora şi activităţile generatoare de costuri dar şi de efecte 

economice. 

 

Cu privire la resurse, contabilitatea componentei de dezvoltare la comune, dacă ne referim la: 

1. Impozitul pe venit se ţine cu ajutorul contului 7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul 

pe venit". Este un cont sintetic de gradul II şi se creditează prin debitul contului 5211 "Disponibil al 

bugetului local" cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând cote defalcate din 

impozitul pe venit, respectiv cu sumele primite în contul deschis la trezoreria statului reprezentând sume 

defalcate din cote defalcate din impozitul pe venit, prin grija DGFP judeţeană din fondul de echilibrare 

deschis pe seama consiliului judeţean. 

Contul 7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" se debitează prin creditul contului 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în 

vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial. 

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  se ţine cu ajutorul contului 7352 „ Sume 

defalcate din TVA”. ". Este un cont sintetic de gradul II şi se creditează prin debitul contului 5211 

"Disponibil al bugetului local" cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii din spaţiul rural. 

Contul 7352 „ Sume defalcate din TVA” se debitează prin creditul contului 12102 "Rezultatul 

patrimonial - bugetul local" la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial. 

3. Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete se ţine cu ajutorul contului 772 

"Venituri din subvenţii", care se  desfăşoară în conturi sintetice de gradul II respectiv, bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului special pentru şomaj, etc. şi se creditează prin debitul 

contului 5211 "Disponibil al bugetului local" cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, 

reprezentând subvenţiile primite de la bugetele şi pe destinaţiile precis indicate ale acestora. 

Contul 772 „Venituri din subvenţii” se debitează prin creditul contului 12102 "Rezultatul 

patrimonial - bugetul local" la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial. 

4. Donaţii şi sponsorizări se ţine cu ajutorul contului 7515 "Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile (donaţii, sponsorizări)", care este un cont sintetic de gradul II şi se creditează prin debitul 

contului 5211 "Disponibil al bugetului local" cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, 

reprezentând donaţiile şi sponsorizările primite. 

Contul 7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)" se debitează 

prin creditul contului 12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor 

al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial. 

5. Fondul de rulment se ţine cu ajutorul contului 131 "Fondul de rulment", care este un cont 

de pasiv şi se creditează prin debitul contului 121 "Rezultatului patrimonial" cu sumele repartizate potrivit 

legii din excedentul anual curent al bugetului local, pentru constituirea fondului de rulment, concomitent 

utilizând şi conturile de disponibilităţi respectiv 522 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local”, 

care se debitează prin creditul contului 521 „Disponibil al bugetului local” cu sumele reprezentând 

excedentul bugetului local repartizat pentru constituirea fondului de rulment. 
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Contul 131 "Fondul de rulment" se debitează prin creditul conturilor din clasa a 6-a la sfârşitul 

perioadei cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei pentru închiderea conturilor de cheltuieli 

efectuate din acest fond. 

Contul se desfăşoară pe următoarele analitice154: 

 „Disponibil din fondul de rulment propriu al unităţilor administrativ teritoriale comunale” 

 „Disponibil din fondul de rulment destinat acoperirii golului temporar de casă” 

 „Disponibil din fondul de rulment destinat acoperirii definitive a deficitului bugetar” 

 „Disponibil din fondul de rulment destinat finanţării unor investiţii sau pentru 

dezvoltarea serviciilor publice locale” 

 

Administraţiile publice locale comunale, în vederea finanţării componentei de dezvoltare, pot 

efectua următoarele tipuri de împrumuturi: 

1. împrumuturi interne: 

a. angajate în nume propriu, sau prin intermediul altor instituţii specializate destinate finanţării 

investiţiilor publice de interes local, refinanţării datoriei publice locale, sau pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă. 

b. garantate de către consiliile locale pentru împrumuturile contractate de către serviciile 

publice de interes local de la alte instituţii financiare interne destinate finanţării investiţiilor publice de 

interes local şi refinanţării datoriei publice locale. 

 2. împrumuturi externe: 

a. angajate în nume propriu, contractate numai cu aprobarea Comisiei de Autorizare direct de 

la guvernele altor ţări, de la instituţii financiare internaţionale sau de pe piaţa financiară internaţională 

destinate finanţării investiţiilor publice de interes local şi/sau refinanţării datoriei publice locale. 

b. garantate de către consiliile locale numai cu aprobarea Comisiei de Autorizare pentru 

împrumuturile contractate de către serviciile publice de interes local de la alte instituţii financiare externe 

destinate finanţării investiţiilor. 

6. Contabilitatea împrumuturilor se ţine cu ajutorul conturilor din clasa I „Conturi de 

capitaluri”, grupa 16 „Împrumuturi şi datorii asimilate”, care cuprinde următoarele conturi: contul 162 

„Împrumuturi interne şi externe contractate de contractate de autorităţile administraţiei publice locale”, 

contul 163 „Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale” şi contul 

165 „Împrumuturi interne şi externe garantate de stat”.  

Aceste conturi sunt asemănătoare ca funcţiune, iar resursele băneşti procurate prin acest sistem de 

împrumuturi, dacă sunt în monedă naţională pot fi virate în contul deschis la trezoreria operativă (dar pot fi 

şi menţinute în contul curent de la banca respectivă), iar dacă sunt în monedă străină sunt ţinute numai în 

conturile bancare.  

Conturile au funcţiunea de pasiv şi se creditează de regulă prin conturile de disponibilităţi aferente 

pe măsura tragerii creditelor şi se debitează prin conturile de finanţare ale bugetului local (ex. 7702) cu 

valoarea ratelor scadente achitate pentru rambursarea împrumuturilor externe şi interne, contractate sau 

garantate de către autorităţile administraţiei publice locale din veniturile bugetului local, respectiv prin 

contul 7701 cu valoarea ratelor scadente achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de către stat pentru comune prin Ministerul Economiei şi Finanţelor. Dacă rambursarea creditelor 

se face din fonduri externe nerambursabile atunci contul corespondent creditor este 515 „Disponibil din 

fonduri externe nerambursabile”, 516 „Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de 

                                                 
154 Popovici, D., şi Popovici, F., - Buget şi trezorerie, Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită – Ed. Mirton, Timişoara 2002, p. 255 
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autorităţile administraţiei publice locale” cu sumele reprezentând refinanţarea împrumuturilor interne şi 

externe din împrumuturile contractate de către acestea, sau 514 „Disponibil din împrumuturi interne şi 

externe garantate de stat” din fonduri garantate de stat. 

7. Împrumuturile obligatare se ţin cu ajutorul contului 161 „Împrumuturi din emisiunea de 

obligaţiuni” care este un cont de pasiv şi se creditează prin debitul contului 461 "Debitori diverşi" cu suma 

împrumuturilor obţinute la valoarea de rambursare a obligaţiunilor emise şi prin debitul contului 169 

„Prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni” cu suma primelor de rambursare 

aferente împrumuturilor obligatare. 

Contul 161 „Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni”se debitează prin creditul contului 505 

"Obligaţiuni emise şi răscumpărate" cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate. 

În mod obligatoriu, pentru împrumuturile obligatare contractate în valută, valoarea împrumutului 

din emisiunea de obligaţiuni va fi corectată la sfârşitul perioadei cu veniturile sau cheltuielile de curs 

valutar rezultate din reevaluarea împrumutului. 

8. Fondurile structurale şi de coeziune se ţin cu ajutorul conturilor: 

Contul 458 "Sume de primit de la Agenţii / Autorităţi de Implementare" 

Cu ajutorul acestui cont - beneficiari finali (comunele)- ţin evidenţa sumelor de primit de la 

Agenţii / Autorităţi de Implementare, reprezentând fonduri externe nerambursabile, pe baza cererilor de 

fonduri. 

Contul 458 "Sume de primit de la Agenţii /Autorităţi de Implementare" este un cont de activ. În 

debit se înregistrează sumele de primit de la Agenţii / Autorităţi de Implementare iar în credit se 

înregistrează sumele primite. Soldul debitor reflectă sumele de primit, pe baza cererilor de fonduri. 

Contul 458 "Sume de primit de la Agenţii / Autorităţi de Implementare" se debitează prin creditul 

contului 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" cu sumele de primit de la Agenţii /Autorităţi 

de Implementare reprezentând fonduri externe nerambursabile, pe baza cererilor de fonduri. 

Contul 458 "Sume de primit de la Agenţii / Autorităţi de Implementare" se creditează prin debitul 

contului 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" cu sumele primite de la Agenţii / Autorităţi 

de Implementare reprezentând fonduri externe nerambursabile. 

Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondurilor externe nerambursabile alocate de instituţiile 

finanţatoare externe pentru finanţarea unor programe, stabilite prin memorandumurile de finanţare încheiate 

cu acestea. 

Evidenţa operaţiunilor în acest cont se conduce în lei şi valută la cursul de schimb valutar la data 

operaţiunii. 

Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil în lei şi în valută reprezentând fonduri 

externe nerambursabile, iar în credit plăţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

memorandumurile de finanţare. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul în lei sau valută, după caz, din fonduri externe 

nerambursabile, existent în cont. 

Contul se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"; 
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 5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"; 

 5153 "Depozite bancare". 

Contabilitatea analitica a încasărilor şi plăţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare 

economice şi funcţionale. 

Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul 

conturilor: 

458 "Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare (la beneficiarii finali)" cu sumele 

primite de la Agenţii/Autorităţi de Implementare reprezentând fonduri externe nerambursabile. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în 

urma lichidării creanţelor în valută; la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs favorabile rezultate în urma 

reevaluării disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" cu sumele intrate în contul special de 

disponibil în valută al instituţiei publice care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit 

memorandumurilor de finanţare încheiate. 

Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul 

conturilor: 

162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" cu 

sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentând împrumuturi 

interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 

163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" cu 

sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentând împrumuturi 

interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în 

urma lichidării datoriilor în valută; la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile 

rezultate în urma reevaluării disponibilităţilor în valută. 

Contul 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 

Cu ajutorul acestui cont beneficiari finali (comunele) ţin evidenţa sumelor primite din contribuţia 

financiara nerambursabila, potrivit memorandumurilor de finanţare încheiate cu instituţiile finanţatoare 

externe. Contul 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează contribuţia financiara nerambursabila, iar în debit, la sfârşitul perioadei, finanţarea 

din fonduri externe nerambursabile pentru închiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial. 

Soldul creditor al contului înaintea operaţiunii de închidere, reprezintă contribuţia financiară 

nerambursabilă primită. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

 7741 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în bani" 

 7742 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în natură" 

Contabilitatea analitică se conduce distinct pe fiecare program de finanţare, pe structura clasificaţiei 

bugetare economice şi funcţionale. 

Contul 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul 

conturilor: 
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458 "Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare" cu sumele de primit de la 

Agenţii/Autorităţi de Implementare reprezentând fonduri externe nerambursabile, pe baza cererilor de 

fonduri. 

515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" cu sumele intrate în contul special de 

disponibil în valută al instituţiei publice care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit 

memorandumurilor de finanţare încheiate. 

628 "Alte cheltuieli cu alte servicii executate de terţi"  cu valoarea serviciilor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile achitate de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare (la beneficiarii finali). 

Contul 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul 

contului 121 "Rezultatul patrimonial" la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea 

închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial. 

 

Având în vedere că între fondurile structurale şi de coeziune şi fondurile nerambursabile ale 

Comunităţii Europene PHARE, SAPARD, ISPA, etc., există o similitudine din punct de vedere al 

solicitării, evidenţierii şi raportării utilizării acestora, cu ajutorul contabilităţii pentru a nu îngreuna şi mai 

mult înţelegerea de către personalul financiar contabil, respectiv de a înfiinţa alte conturi pentru fondurile 

structurale am apreciat că acestea pot să fie evidenţiate tot cu ajutorul conturilor cu care erau evidenţiate şi 

fondurile nerambursabile. 

Ca şi dezvoltare în analitic atât a cheltuielilor cât şi a veniturilor, conturile care privesc aceste 

activităţi şi care se formează de către personalul financiar contabil de la comune trebuie să aibă în vedere 

următoarea succesiune logică în construcţia contului. 

Structura conturilor de cheltuieli pentru aceste operaţiuni se dezvoltă în analitic pe structura 

clasificaţiei bugetare. Structura contului contabil va fi următoarea: 

1. simbolul contului din planul de conturi; 

2. capitolul; 

3. sursa de finanţare a cheltuielii, respectiv:  

 bugetul fondurilor externe nerambursabile; 

 bugetul unităţii administrativ teritoriale comunale şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii; 

 cheltuieli evidenţiate în afara bugetelor locale. 

4. subcapitolul; 

5. titlul; 

6. articolul; 

7. aliniatul; 

8. subliniatul (paragraful). 

Structura conturilor de venituri pentru aceste tipuri de operaţiuni se dezvoltă în analitic pe 

structura clasificaţiei bugetare. Structura contului contabil va fi următoarea: 

1. simbolul contului din planul de conturi; 

2. bugetul căruia îi aparţine venitul: 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile; 
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 bugetul unităţii administrativ teritoriale comunale şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii; 

 venituri evidenţiate în afara bugetelor locale. 

3. capitolul; 

4. subcapitolul; 

5. paragraful. 

3.2.3. Gestionarea componentei de dezvoltare a comunei 

Componenta de dezvoltare împreună cu componenta de funcţionare, reprezentând cele două laturi 

ale activităţii unităţilor administrativ teritoriale comunale, poate fi analizată atât din punct de vedere al 

părţii de deţinere, de administrare, de utilizare a domeniului privat şi dezvoltarea acestuia, dar şi din punct 

de vedere al activităţilor care compun managementul acestei componente. 

În condiţiile în care la componenta de funcţionare s-a tratat latura administrativă, noţiunea de 

gestionare şi cu atribuţiile ordonatorului de credite – ale primarului – în calitate de gestionar, apreciem că 

în cazul componentei de dezvoltare nu ar fi lipsită de importanţă tratarea în cadrul celor cinci funcţii 

ale managementului (previziune, organizare, îndrumare, coordonare şi control) a funcţiilor de previziune, 

îndrumare şi control. 

Dacă funcţia de previziune ar putea fi atribuită consiliului local ca organ legislativ al unităţii 

administrativ teritoriale funcţionale care prin membrii săi pot evalua necesităţile de ordin local cu privire la 

dezvoltarea comunităţii, vizând cu precădere înfiinţarea, consolidarea, diversificarea serviciilor comunale, 

iniţiativă a acestuia concretizată în hotărârile adoptate, cele două funcţii respectiv cea de îndrumare şi cea 

de control pot fi atribuite primarului în calitatea sa de ordonator de credite şi de organ executiv.  

Obiectivele cuprinse în hotărârile consiliului local  previzionate a fi iniţiate şi finalizate de către 

primar împreună cu organele sale specializate (tehnice, economice) trebuiesc armonizate cu resursele 

financiare pe care comunitatea le are la dispoziţie sau care pot fi accesate, astfel încât obiectivele stabilite 

să şi atingă finalitatea vizată de iniţiatori. 

După identificarea resurselor financiare existente sau posibil de accesat, primarul comunităţii locale 

comunale ca organ executiv, poate să-şi exercite cu profesionalism şi responsabilitate cele două funcţii ale 

managementului, respectiv funcţia de îndrumare şi funcţia de control. 

Funcţia de îndrumare reprezintă acel atribut al managementului prin care managerul, în cazul 

nostru primarul, asistat de către organele sale tehnice şi de specialitate, în baza unor proceduri stabilite, 

asigură informaţiile necesare de care au nevoie cei care sunt chemaţi să contribuie la finalizarea 

obiectivelor stabilite în cadrul componentei de dezvoltare de către organul legislativ – consiliul local.  

Astfel, dacă ne referim la activitatea de identificare a resurselor locale existente şi care privesc 

componenta de dezvoltare, primarul are dreptul şi obligaţia de a impune organelor financiare din subordine 

în primul rând să întocmească un buget funcţional capabil să asigure maximul de calitate a serviciilor 

oferite electoratului cu resurse financiare cât mai reduse, asigurând astfel din resursele financiare existente 

un „excedent” care să fie utilizat pentru bugetul de dezvoltare (impunând chiar anumite restricţii de 

ordin financiar în efectuarea sau prestarea anumitor servicii funcţionale). 

Dacă ne referim la activitatea de identificare a unor resurse financiare care pot fi accesate în 

legătură cu componenta de dezvoltare a comunei, funcţia managerială de îndrumare din partea 

primarului va consta în sensibilizarea organelor de specialitate ale primăriei de a inventaria toate 

proprietăţile care pot constitui garanţii ale comunităţii în susţinerea unor credite sau împrumuturi 

obligatare contractate, o grijă permanentă în ceea ce priveşte nivelul datoriei publice locale existente sau 

posibile de avut, o comandă către furnizorii de servicii de studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiectare, 

detalii de execuţie, etc., care să poată asigura maximul de calitate şi cu încadrarea în resursele financiare 

existente sau posibile de realizat. 
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La nivelul ordonatorului de credite, a primarului, funcţia de îndrumare poate fi uşor combinată 

cu aşa-zisa funcţie de cercetare-dezvoltare în cadrul comunităţilor locale şi care  presupune în primul 

rând cunoaşterea potenţialului material şi uman al teritoriului respectiv, inventarierea necesităţilor de 

bunuri şi servicii, identificarea potenţialilor parteneri în rezolvarea acestor necesităţi, stabilirea 

modalităţilor de colaborare între parteneri, stabilirea domeniilor de colaborare, identificarea autorităţilor 

statale care asigură îndrumare metodologică, avizare dar şi finanţare pentru domeniile respective, 

întocmirea documentaţiilor tehnico-economice necesare, demararea lucrărilor pe domeniul selecţionat, etc.. 

Pentru transpunerea în activitatea concretă a acestor minime cerinţe, apreciem că este necesară 

elaborarea unei strategii de dezvoltare şi apoi identificarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor care să 

permită transpunerea strategiei respective în activitatea practică. Strategia este menţionată în programul 

electoral al celor care au câştigat votul comunităţii, poate coincide sau nu cu programul de guvernare 

al partidului de guvernământ, iar metodele, tehnicile şi procedeele depind în primul rând de 

resursele financiare existente, sau potenţial a fi accesate, dar şi de un întreg ansamblu de documentaţii 

tehnico-economice cu indicatori cantitativi şi calitativi care să justifice dezvoltarea respectivă. 

Studiul nostru cu privire la gestionarea componentei de dezvoltare s-a limitat la bugetizarea 

activităţilor care conduc la realizarea de noi servicii comunitare, respectiv la extinderea, modernizarea, 

sau chiar construirea de noi obiective de interes local. Apreciem că este posibil de utilizat în cadrul 

activităţii de bugetizare a managementului pe proiecte - obiective, punctual pe rezolvarea unor necesităţi 

imediate sau de perspectivă. 

Bugetizarea componentei de dezvoltare a unităţilor administrativ teritoriale comunale se 

concretizează în elaborarea bugetelor pe proiecte  cunoscute în literatura de specialitate ca fiind buget sub 

denumirea de bugete pe programe. 

În opinia unor autori155 conceptul de program este definit ca fiind „un instrument al 

managementului financiar modern de gestionare a resurselor bugetare prin care se stabileşte ansamblul de 

acţiuni ale autorităţilor locale pentru realizarea unor obiective cuprinse de regulă în strategia de 

dezvoltare economică socială, având rezultatele apreciate cu ajutorul indicatorilor de program”.  

Legislaţia actuală156 defineşte programul ca fiind – un ansamblul coerent de acţiuni ce se referă la 

acelaşi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite 

şi pentru care sunt stabiliţi indicatorii de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în limitele 

de finanţare aprobate. 

 Elementele unui programului se vor referi punctual la: 

 obiectivele urmărite; 

 valoarea programului; 

 sursele de finanţare ale acestuia; 

 termenele de realizare; 

 indicatorii de rezultate.  

 

Ţinând cont că în activitatea unităţilor administrativ teritoriale comunale sunt o serie de programe 

care din păcate sunt stăpânite foarte puţin de către personalul acestora, rezultă că se impune cu necesitate 

preocuparea conducătorului – primarului – cu precădere a recrutării şi formării de cadre competente pe 

acest domeniu. 

                                                 
155 Boloş, I., M., - Bugetul şi contabilitate contabilitatea comunităţilor locale – Ed. Economică, Bucureşti 2006, p.272-273  
156 LEGE privind finanţele publice locale nr. 273 din 29 iunie 2006 – lege citată, art. 2 
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Obiectivele urmărite pe un program reprezintă ansamblul de acţiuni coerente pentru a realiza 

anumite scopuri în interesul colectivităţii, precis delimitate, cuprinse, de regulă, în strategia de dezvoltare 

economico-socială elaborată la nivel local. Obiectivele concordă adesea şi cu angajamentele luate de 

autorităţile alese în perioada electorală. 

Obiectivele sunt cuprinse în clasificaţia economică şi funcţională, fac parte componentă din acestea 

şi îmbracă diferite forme: „Reabilitarea şi extinderea străzii X"; „Modernizarea reţelei de apă şi canalizare 

pe strada Z"; „Reabilitarea drumului D", etc. 

Forma concretă a obiectivelor face ca acestea să prezinte anumite particularităţi cum sunt: 

 delimitarea foarte clară şi precisă pentru realizarea programului; 

 evitarea suprapunerii peste alte obiective; 

 concentrarea obiectivelor pentru obţinerea de rezultate; 

 scopul urmărit de obiectiv trebuie să coincidă cu strategia de dezvoltare a colectivităţii 

locale. 

Valoarea programului se obţine prin însumarea costurilor pe obiective şi urmăreşte respectarea 

următoarelor reguli: 

 la consumul de resurse umane, indicatorii principali luaţi în calcul sunt numărul de persoane, 

norma de timp şi salariul tarifar orar, informaţii adesea cunoscute pe seama normativelor existente sau a 

statelor de plată utilizate ca documente justificative. Problema principală a consumului de resurse 

umane o reprezintă repartizarea asupra programului şi obiectivelor în vederea cunoaşterii a costului 

complet al acestora, a cheltuielilor cu resursele umane indirect implicate în realizarea programelor. 

Metodologia de repartizare a acestor consumuri este prezentată în momentul abordării contabilităţii pe 

programe şi va fi respectată şi pentru bugetul pe programe; 

 la consumul de resurse materiale şi servicii se respectă aceleaşi principii, luându-se în 

considerare două elemente care fundamentează acest consum: normele de materiale şi preţul existent pe 

piaţă al acestora. Desigur că dificultăţile pentru stabilirea acestui tip de consum constau în stabilirea cu 

exactitate a cantităţii de materiale care se va consuma şi a preţului mediu existent pe piaţă. 

Atunci când programele nu se execută în regie proprie, trebuiesc luate în calcul şi cheltuielile 

indirecte ale executanţilor, exprimate ca procent din total cheltuieli directe, şi profitul, exprimat ca procent 

din total cheltuieli directe şi indirecte. 

Pentru determinarea costului complet al obiectivului şi prin însumare la nivelul programului a 

costului celorlalte obiective rezultă costul complet al programului care reprezintă o sumă a costurilor 

obiectivelor componente ale acestuia. 

În conturarea elementelor definitorii ale programului un element definitoriu îl reprezintă stabilirea 

surselor de finanţare, în categoria acestora încadrându-se sursele proprii ale bugetului local, sursele 

împrumutate, finanţările nerambursabile sau subvenţiile acordate de la bugetul de stat sau alte bugete. 

Avantajele finanţării programelor din surse proprii, inclusiv subvenţii sau finanţări 

nerambursabile versus surse împrumutate au fost prezentate în conţinutul prezentei lucrări. 

Pentru fiecare program în parte se identifică un mixaj de resurse care să conducă la cel mai 

scăzut cost determinat de utilizarea surselor de finanţare. Sursele proprii, subvenţiile şi finanţările 

nerambursabile (granturile) nu costă comunităţile locale, însă problema principală a acestora o reprezintă 

caracterul limitat raportat la nevoile existente. De aceea, în completare la sursele proprii, colectivităţile 

apelează la sursele împrumutate, al căror element de cheltuială este determinat de produsul dintre valoarea 

surselor împrumutate şi rata dobânzii. 

Termenele de realizare a programelor sunt stabilite în funcţie de tipul programului, numărul 

obiectivelor care compun programul şi resursele financiare disponibile. 
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Termenele de realizare a programelor influenţează modul de planificare a surselor de finanţare şi 

categoriile de surse de finanţare utilizate pentru realizarea acestora. 

Numărul de obiective care compun programul are în mod semănător influenţă asupra termenelor de 

realizare, întrucât executantul dispune de o anumită capacitate tehnică de realizare a lor, situaţie care poate 

fi soluţionată prin selectarea unuia sau a mai multor executanţi. 

Indicatorii de performanţă ai programului, asigură legătura dintre resursele utilizate şi rezultatele 

obţinute. 

Un rol hotărâtor în definirea acestor indicatori îl are stabilirea valorii programului, care, după 

parcurgerea metodologiei menţionate anterior, dă posibilitatea obţinerii unor informaţii de structură care 

constau în: 

 numărul de personal utilizat pentru realizarea programului şi valoarea consumului de resurse 

umane (salarii); 

 cantitatea de materiale utilizate şi preţul acestora; 

 numărul de utilaje utilizate, tipul acestora şi al mijloacelor de transport, precum şi valoarea 

consumurilor înregistrate. 

Caracteristica indicatorilor o reprezintă raportarea rezultatelor obţinute la o serie de indicatori 

cantitativi pentru a cunoaşte în special performanţa obţinută în urma realizării programului şi, totodată, 

constituind baza pentru luarea unor decizii care privesc îmbunătăţirea managementului gestionării 

resurselor bugetare. 

 

Programul stabilit, împreună cu componentele sale, poate viza pe de o parte un buget investiţional 

care are ca rezultat realizarea de imobilizări de natura imobilizărilor corporale concretizate în servicii 

comunitare, respectiv de căi de comunicaţie, iar pe de altă parte într-un buget operaţional care are rolul de a 

menţine în stare de funcţionare serviciile comunitare existente, respectiv căile de comunicaţii.  

Facem precizarea că în urma bugetului de dezvoltare (de investiţii şi operaţional), după 

punerea în funcţiune în baza proceselor verbale de recepţie definitivă (sau de punere în funcţiune) 

imobilizările rezultate „părăsesc” bugetul de investiţii, făcând parte în continuare din bugetul 

operaţional al activităţii respective şi de la această dată generând la rândul lor efecte financiare 

suplimentare care completează sursele proprii ale comunităţii locale. Acestea pot fi incluse în 

categoria serviciilor publice care desfăşoară activităţi economice şi care-şi recuperează costurile 

activităţii prin preţ sau tarif, sau pot fi externalizate în urma calculării indicatorilor de eficienţă. 

Bugetele de investiţii, pe lângă faptul că se execută pe o durată îndelungată de timp, de regulă mai 

mare de un an, mai prezintă şi o serie de alte trăsături cum sunt: 

 se realizează atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cea viitoare, 

 pot fi realizate din surse proprii şi împrumutate, 

 costul se împarte echitabil între generaţii, 

 implică costuri atât iniţiale, cât şi pentru exploatare şi întreţinere viitoare care vor fi 

asigurate din bugetul operaţional. 

 

Referitor la bugetul pe programe acesta poate fi definit şi conceput sub forma unui buget 

multianual (a cărui desfăşurare va dura mai mulţi ani), putem deduce şi susţine că bugetul de 

investiţii a programelor respective va fi elaborat la rândul său ca fiind multianual. Odată cu recepţia 

efectivă a investiţiei propriu-zise, întreţinerea şi exploatarea acesteia se va regăsi în bugetul 

operaţional al programelor în cauză. 
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În condiţiile în care primarul ca organ executiv, îndrumă prin organele sale de specialitate 

elaborarea programelor, constituirea şi predictibilitatea bugetului de investiţii şi a bugetului operaţional din 

punct de vedere al resurselor pe care acestea le reclamă, apreciem că şi funcţia managementului de control 

trebuie înţeleasă în adevăratului ei sens, aplicată şi practicată ca atare. 

Controlul ca funcţie a managementului vine să închidă ciclul managerial (prevedere, organizare, 

coordonare, îndrumare şi control) furnizând informaţii asupra modului cum activitatea concretă s-a 

desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile legale. Abaterile de la aceste dispoziţii, efectele şi consecinţele 

acestora vor reclama, din partea primarului, iniţierea acelor activităţi care să conducă la înlăturarea 

efectelor negative, respectiv la repararea prejudiciilor cauzate de acestea. 

Controlul din partea primarului va trebui să constituie uneori chiar punctul de plecare al 

organelor abilitate de verificare a modului de utilizare a resurselor financiare publice, caracterul 

controlului efectuat de către primar va trebui să fie a unui control operativ curent, controlul ulterior, 

sau post-factum revenind organelor abilitate (compartimentului de control financiar propriu, 

compartimentului de audit intern, Curţii de Conturi). 

3.3. Concluzii  

Consecvenţi demersului ştiinţific iniţiat componenta de dezvoltare a abordat de asemenea 

finanţarea, contabilitatea şi gestionarea acestei componente. Din cele prezentate au rezultat următoarele 

concluzii: 

 Componenta de dezvoltare fiind cea de-a doua componentă a activităţii unei comune, 

vizează operaţiunea de dezvoltare a serviciilor publice existente din punct de vedere al volumului acestora, 

al calităţii etc.., sau de iniţiere de noi servicii care să conducă în final la ridicarea standardului de viaţă a 

populaţiei din raza ei de activitate. 

 finanţarea acestei componente reclamă cu precădere identificarea de noi surse care să 

asigure susţinerea activităţilor iniţiate, fiind cunoscut faptul că numai resursele care exced componentei de 

funcţionare pot fi orientate înspre dezvoltare. Datorită faptului că resursele care exced componentei de 

funcţionare sunt foarte reduse, uneori inexistente, apare tot mai mult necesitatea identificării de noi surse cu 

o altă orientare decât cele provenite din bugetul de stat, respectiv a surselor alternative cu forma lor de 

finanţare mixtă (locală şi privată). 

 veniturile aferente bugetului de stat şi care astăzi sunt atribuite bugetelor unităţilor 

administrativ teritoriale comunale (cote şi sume defalcate din cote ale impozitului pe venit, sume defalcate 

din TVA, subvenţii, transferuri de la alte unităţi administrativ teritoriale) sunt destul de limitate ca volum şi 

din acest motiv, pentru susţinerea componentei de dezvoltare este nevoie de identificarea unor noi surse de 

finanţare, cum ar fi, creditele bancare şi împrumuturile obligatare, fondurile structurale şi de coeziune 

(FEDR, FSE, FC, FEADR şi FEP), donaţii şi sponsorizări. 

 pentru a iniţia credite şi împrumuturi obligatare este necesară luarea în calcul a serviciului 

datoriei publice locale, fiind cunoscut faptul că serviciul nu poate depăşi 20% din veniturile proprii. 

 accesarea celorlalte tipuri de surse de finanţare trebuie să aibă la bază un statut juridic bine 

precizat al patrimoniului privat al unităţii administrativ teritoriale comunale, deoarece acesta poate 

reprezenta în numeroase cazuri garanţia sau cofinanţarea proiectelor şi a programelor. 

 nu trebuie neglijată nici activitatea de recrutare şi de formare de cadre specializate capabile 

să acceseze aceste surse de finanţare, stare – din păcate – necorespunzătoare la majoritatea comunităţilor 

locale. 
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 în ceea ce priveşte contabilitatea componentei de dezvoltare, arătăm faptul că şi aceasta 

înregistrează încă multe neajunsuri datorită pe de o parte a numărului redus de specialişti în domeniul 

financiar contabil din compartimentele specializate ale primăriilor comunale, a neadaptării evidenţelor 

tehnico-operative existente în cadrul contabilităţii în partidă simplă, a numărului redus de mijloace tehnice 

de prelucrare a informaţiilor, de către personalul din compartimentul de resort. 

 conturile contabile au fost prezentate în componenţa şi structura lor logică cu detalierea în 

conturi sintetice de gradele 1 şi 2 şi în cele analitice, astfel încât acestea să surprindă cât mai fidel 

fenomenele şi procesele desfăşurate în cadrul componentei de funcţionare a comunei. 

 având în vedere că aşa cum am afirmat anterior, patrimoniul privat reprezintă uneori cartea 

de vizită a unei comunităţi locale, garanţia în relaţiile cu instituţiile financiare şi de credit, am apreciat că nu 

este de neglijat punctarea unuia din procedeele de bază ale contabilităţii şi anume documentarea, 

familiarizând cercetătorii cu noţiunea de documente justificative, documente contabile, documente de 

sinteză şi raportare. Prezentarea acestora am considerat a fi necesară în condiţiile în care componenta de 

dezvoltare reclamă o evidenţiere corespunzătoare a tuturor operaţiunilor care intervin în procesul 

dezvoltării, dar şi ca o sursă de informaţii în vederea determinării costurilor efective ale serviciilor publice 

înfiinţate sau dezvoltate. 

 cunoscând costurile efective ocazionate, respectiv eforturile iniţiate, apreciem că este foarte 

uşor să se determine şi efectele obţinute în urma acestor consumuri, efecte concretizate mai ales în 

indicatori de calitate. 

 în ceea ce priveşte gestionarea componentei de dezvoltare am insistat pe tratarea în cadrul 

celor cinci funcţii ale managementului (previziune, organizare, îndrumare, coordonare şi control) a 

funcţiilor de previziune, îndrumare şi control.  

 funcţia de previziune am apreciat că poate fi atribuită consiliului local ca organ legislativ al 

unităţii administrativ teritoriale funcţionale care prin membrii săi pot evalua necesităţile de ordin local cu 

privire la dezvoltarea comunităţii, vizând cu precădere înfiinţarea, consolidarea, diversificarea serviciilor 

comunale, iniţiativă a acestuia concretizată în hotărârile adoptate. 

 obiectivele cuprinse în hotărârile consiliului local  previzionate a fi iniţiate şi finalizate de 

către primar împreună cu organele sale specializate (tehnice, economice) trebuiesc armonizate cu resursele 

financiare pe care comunitatea le are la dispoziţie sau care pot fi accesate, astfel încât obiectivele stabilite 

să şi atingă finalitatea vizată de iniţiatori. 

 cele două funcţii respectiv cea de îndrumare şi cea de control au fost atribuite primarului în 

calitatea sa de ordonator de credite şi de organ executiv.  

 după identificarea resurselor financiare existente sau posibil de accesat, primarul comunităţii 

locale comunale ca organ executiv, poate să-şi exercite cu profesionalism şi responsabilitate cele două 

funcţii ale managementului, respectiv funcţia de îndrumare şi funcţia de control. 

 bugetul de dezvoltare a fost prezentat în cele două componente ale sale: respectiv bugetul de 

investiţii şi bugetul operaţional. 

 bugetul de investiţii reprezintă operaţiunea efectivă de punere în operă şi apoi în funcţiune în 

baza proceselor verbale de recepţie definitivă, sau de punere în funcţiune a imobilizărilor rezultate din 

procesul investiţional. 

 bugetul operaţional fiind recepţionerul imobilizărilor rezultate din bugetul de investiţii, la 

rândul său generând efecte financiare suplimentare care completează sursele proprii ale activităţii locale.  

 bugetul operaţional îmbracă categoria serviciilor publice care desfăşoară activităţi 

economice şi care-şi recuperează costurile activităţii prin preţ sau tarif. Aceste servicii pot fi externalizate 

în urma calculării indicatorilor de eficienţă. 
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 componenta de dezvoltare, în esenţa ei, privită din punct de vedere al gestiunii economice, 

de foarte multe ori îmbracă forme similare cu gestiunea economică a societăţilor comerciale, necesitând un 

management adecvat, un comportament agresiv pe piaţa serviciilor publice, dar şi a serviciilor în general.  

Viitorii manageri – primari – ai unităţilor admnistrativ-teritoriale comunale vor trebui să fie tot mai mult 

selecţionaţi din rândul celor care posedă cunoştinţe temeinice în domeniul administraţiei locale, în 

domeniul financiar contabil, în domeniul juridic, numai astfel fiind posibilă o consolidare a serviciilor 

publice existente şi o dezvoltare adecvată a acestora. 
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Cap. 4. CONTABILITATEA ŞI CALCULAŢIA COSTURILOR 
SERVICIILOR PUBLICE  DIN COMPONENTA DE DEZVOLTARE A 
COMUNEI 

Introducere: 

Serviciile publice ca activităţi distincte în cadrul unităţilor administrativ teritoriale comunale 

reprezintă în concepţia actuală modalităţile concrete prin care se pune la dispoziţia locuitorilor dintr-un 

teritoriu bine delimitat, sau din mai multe teritorii, dar cu un regim juridic bine precizat, gama de activităţi 

complexe care să conducă la o ridicare în primul rând a nivelului calitativ de utilităţi publice şi de reducere 

a decalajelor existente între localităţile urbane şi rurale. 

Existenţa serviciilor publice asigură, în primul rând locuitorilor care le utilizează, condiţii bune de 

locuit, de igienă, de sănătate, de deplasare, dar mai ales o siguranţă în ceea ce priveşte stabilitatea 

domiciliului şi a confortului. 

Fie că este vorba de serviciile de preparare şi furnizare a apei potabile şi a apei calde menajere, de 

colectare a apelor reziduale prin sistemul centralizat de canalizare şi epurare, fie că vorbim despre 

infrastructura drumurilor din interiorul localităţilor rurale, trebuie să avem în vedere că toate acestea se 

realizează cu consumuri de muncă vie şi materializată, care la un moment dat trebuiesc cuantificate şi 

raportate prin prisma efectului pe care acestea l-au produs asupra utilizatorilor, că este necesară mai acut ca 

oricând, că eforturile ocazionate să fie cât mai corect dimensionate şi evidenţiate, principiul cost avantaje 

solicitând informaţii cât mai reale.   

Demersul ştiinţific iniţiat şi-a propus printr-un studiu de caz, pe care l-a considerat oportun, să 

prezinte conceptul privind calculaţia costurilor serviciilor publice din componenta de dezvoltare a comunei. 

În vederea ilustrării cât mai precise a noţiunii de calculaţie s-au prezentat şi noţiunile privind costul, 

ca reprezentând indicatorul cel mai sintetic de caracterizare a unei activităţi, precum şi metodele concrete 

de calculaţie propuse pentru un serviciu public de apă şi canal. 

Definiţii: 

Contabilitate: 

Contabilitatea reprezintă157 ştiinţă, metodă şi limbaj economic cu rolul de a asigura:  

a) înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor 

privitoare la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute; 

b) controlul operaţiunilor patrimoniale şi exactitatea datelor înregistrate; 

c) furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional public, întocmirii 

balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei. 

 

Calculaţie: 

Calculaţia costurilor reprezintă operaţia de determinare a costurilor produselor şi serviciilor în 

vederea stabilirii preţului de vânzare, a tarifului, etc. şi controlul corectitudinii în fixarea acestuia. 

Costul: 

                                                 
157 Dobran, M., M., - op. cit., p. 51 
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În limbaj curent costul reprezintă expresia valorică a consumului, respectiv a părţii ce trebuie 

suportată pentru a beneficia de un bun sau serviciu, preţul ce trebuie plătit pentru cumpărarea unei mărfi, 

iar în sens economic, costul este expresia în bani a eforturilor unităţii patrimoniale pentru producerea şi 

desfacerea de bunuri şi servicii.   

De la aceste două sensuri literatura de specialitate abordează, în funcţie de domeniul studiat, 

tipologia de cost care în sinteză poate fi: 

- dacă se abordează din punct de vedere al totalităţii valorilor destinate consumului de bunuri şi 

servicii necesare existenţei, apare noţiunea de cost al vieţii, iar evoluţia acestuia este reflectată de indicele 

care exprimă modificarea medie a preţurilor bunurilor materiale şi a tarifelor serviciilor destinate 

consumului populaţiei. 

- dacă se vorbeşte despre expresia bănească a consumurilor efectiv suportate de unitatea 

patrimonială, aşa cum apar ele în contabilitatea acesteia, apare noţiunea de cost contabil. 

- dacă ţinem cont de valoarea (costul) bunurilor alternative sacrificate pentru a alege un bun anume 

spre a fi produs sau consumat, apare noţiunea de cost de oportunitate. Acesta reprezintă costul alegerii 

unei activităţi în termenii celei mai bune alternative sacrificate şi care dă cea mai mare satisfacţie, plăcere 

de a trăi, productivitate, randament, remuneraţie, profit etc.. Costul de oportunitate se exprimă prin câştigul 

(beneficiul, satisfacţia) la care se renunţă atunci când o resursă economică nu este utilizată în cea mai 

avantajoasă activitate alternativă. 

- dacă avem în vedere o activitate analizată în integralitatea ei, exprimată prin totalitatea 

consumurilor de factori de producţie, pe care unitatea patrimonială le efectuează pentru producerea şi 

vânzarea de bunuri economice (materiale sau prestări de servicii), apare noţiunea de cost de producţie. 

Costul de producţie poate să reprezinte totodată acea parte a preţului de vânzare, pe unitatea patrimonială 

care şi-o recuperează, spre a-şi acoperi consumurile efectuate cu producerea bunurilor economice. Costul 

de producţie reprezintă şi un indicator economic prin care se măsoară efortul privind consumul de materii 

prime, materiale, combustibil, energie, consumul de capital imobilizări (amortizarea), plata salariilor, 

dobânzilor, a penalităţilor, chiriilor, impozitelor şi taxelor, a contribuţiei pentru asigurări sociale, a 

ajutorului de şomaj, etc. 

Pornindu-se de la definiţia costului de producţie, care reprezintă indicatorul cel mai sintetic de 

caracterizare a unei unităţi patrimoniale, respectiv a modului cum costurile reacţionează la un anumit 

volum de producţie sau servicii se poate aborda noţiunea de cost fix şi cost variabil. 

Astfel costul fix este reprezentat de acele consumuri ale unităţii patrimoniale, care pe termen scurt 

sunt relativ independente de volumul producţiei obţinute, în categoria acestora putem aminti: amortizarea 

imobilizărilor, salariile personalului administrativ, dobânzile, etc. Costul fix pe termen scurt nu are o 

variaţie la cantitatea de produse, însă pe termen lung,  devine dependent de producţie, modificându-se 

datorită investiţiilor făcute. 

Costul variabil este reprezentat de acele consumuri ale unităţii patrimoniale care se modifică în 

funcţie de volumul producţiei.  Acesta vizează cheltuielile cu materiile prime, salariile directe, contribuţiile 

aferente salariilor directe etc.  

În funcţie de modul de repartizare a costurilor asupra bunurilor şi serviciilor realizate de către 

unitatea patrimonială, se poate vorbi de noţiunea de cost direct, sau indirect. 

Costurile directe se individualizează pe produs, pe grupe de produse sau servicii şi se includ direct 

în costul produsului (de ex., materii prime directe, salarii directe). 

Costurile indirecte sunt comune mai multor produse, grupe de produse sau servicii şi se 

repartizează asupra costului produsului-serviciului pe baza unor criterii de repartizare (de ex., costurile 

comune ale secţiilor, costurile generale ale unităţii, salariile directe, etc.). 

Dacă avem în vedere componenta de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale comunale şi a 

faptului că prin aceasta se doreşte diversificarea serviciilor publice, putem aminti şi noţiunea de costuri 
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previzionate, care alături de veniturile previzionate, pot crea o bază de fundamentare a deciziilor imediate, 

sau de perspectivă a acestora, astfel încât efectele economice obţinute de pe urma serviciilor publice să 

conducă la o creştere a veniturilor proprii în detrimentul împrumuturilor. 

4.1. Costurile serviciilor publice – consideraţii teoretice 

Vom face referire, în cele ce urmează, la o scurtă trecere în revistă a problematicii referitoare la 

costuri şi calculaţia lor. Înainte de a stabili principiile de bază ale calculaţiei costurilor, se impune să 

precizăm caracteristicile calculaţiei costurilor158. 

Pentru caracterizarea calculaţiei costurilor, teoria calculaţiei costurilor pleacă de la cele două funcţii 

de bază ale costului şi anume de la funcţia de măsurare şi acea de reglare. Aceste funcţii fiind strâns 

legate între ele şi neseparabile, sunt folosite în practica economică cu ajutorul informaţiilor asupra 

costurilor ca instrumente de conducere, planificare şi control. 

Prin caracterizarea calculaţiei costurilor se urmăreşte determinarea naturii şi calităţii 

informaţiilor, pe care aceasta este în măsură să le furnizeze. Din acest punct de vedere, teoria calculaţiei 

costurilor priveşte informaţiile asupra costurilor prin prisma actualităţii pentru conducere. Sub acest 

aspect, calculaţia costurilor poate fi caracterizată ca un calcul al trecutului, un calcul curent sau un 

calcul previzional159, având fiecare importanţa sa. 

Calculaţia costurilor privită ca un calcul al trecutului, urmăreşte determinarea costului unor 

produse, grupe de produse, lucrări etc. executate. Cum durata procesului de producţie este diferită, putând 

fi de ordinul minutelor, orelor, zilelor, lunilor sau anilor, în funcţie de natura obiectului calculaţiei şi a 

tehnologiei pe care o impune, se observă astfel cum costul acestora nu se poate calcula decât după 

obţinerea produsului. În aceste condiţii actualitatea informaţiei furnizate de calculaţia costurilor este 

dependentă de durata procesului de producţie şi ea nu va putea oglindi decât aspecte ale perioadei trecute. 

Capacitatea limitată de informare în condiţiile lipsei de operativitate, face ca datele furnizate de această 

calculaţie ulterioară să aibă o valoare scăzută în procesul de luare a deciziilor la diferitele nivele ale 

conducerii. 

Există totuşi opinii că această calculaţie a trecutului este singura calculaţie exactă, care asigură 

determinarea unui cost efectiv real pe baza căruia se orientează activitatea viitoare a unităţii. 
Conţinutul unui astfel de cost calculat, ne face să nu ne asociem acestor opinii, deoarece aşa numitul „cost 

efectiv" nu se bazează în totalitatea sa pe consumuri efective de valori materiale şi de muncă, fiind alterat 

de o serie de elemente de calcul. Astfel de elemente sunt preliminările pentru plăţi viitoare, amortizările 

activelor fixe, uzura materialelor de natura obiectelor de inventar etc., stabilite pe baza unor calcule 

convenţionale şi aprecieri. Toate acestea vin să altereze consumurile efective de valori materiale şi de 

muncă, de unde rezultă ca o astfel de calculaţie, pe lângă faptul că este lipsită de operativitate, nu asigură 

determinarea unui cost efectiv. Considerăm că un cost efectiv, în adevăratul sens al noţiunii teoretice, 

nu s-a putut calcula iar folosirea acestei noţiuni în teoria şi calculaţia costurilor, este acceptată ca urmare a 

ponderii mai mari a consumurilor de valori materiale şi de muncă vie în structura costului, decât al ponderii 

articolelor calculate.  

Calculaţia costurilor mai poate fi caracterizată şi ca un calcul curent. Acesta se manifestă prin 

urmărirea şi controlul costurilor în paralel cu desfăşurarea procesului de producţie şi nu după obţinerea 

produsului fabricat în condiţiile unităţii moderne, o astfel de calculaţie a costurilor prezintă o importanţă 

deosebită pentru optimizarea deciziilor, având în vedere caracterul operativ al informaţiilor furnizate, cu 

ajutorul cărora se poate măsura nivelul costurilor şi regla corespunzător prin optica adoptată de a folosi 

norme sau standarde de costuri calculate în mod ştiinţific, înainte de începerea procesului de fabricaţie, faţa 

de care se urmăresc toate abaterile în timpul procesului de producţie. Calitatea informaţiilor furnizate de o 

                                                 
158 Olariu, C., V., - Studiul costurilor – Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 98 
159 ibidem., p.98, 99 

http://anume.de/
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astfel de calculaţie depinde de gradul în care poate exprima felul, locul, cauzele şi răspunderile pentru 

abaterile semnalate. 

Calculaţia costurilor este caracterizată şi ca un calcul previzional datorită faptului că permite 

stabilirea cu anticipaţie a anumitor nivele de costuri, pe baza unor calcule fundamentate ştiinţific. Această 

caracteristică are o deosebită importanţă pentru orientarea activităţii unităţii pe o perioadă de timp mai 

lungă, precum şi în elaborarea studiilor tehnico - economice ale investiţiilor privind dezvoltarea şi 

modernizarea capacităţilor de producţie existente sau a unor capacităţi noi, pentru calcularea costului 

producţiei în noile condiţii de producţie şi stabilirea eficienţei economice a fondurilor investite. 

 

Asigurarea unei calculaţii cât mai exacte a costurilor ridică de la început necesitatea rezolvării unor 

probleme teoretice de bază, dintre care un loc de seamă îl ocupă precizarea principiilor fundamentale ale 

calculaţiei. 

 

În literatura de specialitate, aceste principii sunt grupate în cadrul principiilor teoretice generale, 

aplicabile oricărei metode de calculaţie, în totalitatea lor sau numai parţial. Astfel, sunt considerate drept 

principii generale ale calculaţiei costurilor, delimitarea în timp, localizarea. 

şi separarea costurilor. 

Unul din principiile de bază ale calculaţiei costurilor îl constituie principiul delimitării în timp a 

costurilor. Potrivit acestui principiu se urmăreşte ca fiecare perioadă de calcul (lună, trimestru, an), să 

suporte numai acele costuri care sunt aferente produselor realizate în perioada respectivă, indiferent de 

momentul când au fost efectuate cheltuielile. 

În practica întreprinderilor apar situaţii, când într-o perioadă se efectuează anumite cheltuieli pentru 

perioada sau perioadele următoare. De exemplu, se plăteşte în luna decembrie suma de 3.600 lei pentru 

abonamente pe anul viitor la reviste de specialitate. Această plată fiind o cheltuială efectuată în luna 

decembrie, nu este just să greveze costurile de producţie pe această luna, deoarece nu are nimic comun cu 

ea, abonamentele privind anul viitor. Pentru aceste considerente, plata sumei de 3.600 lei trebuie delimitată 

în timp şi dirijată asupra perioadelor la care se referă, deoarece sunt costuri viitoare ale acestora, neajunse 

la scadenţă. În acest scop, plata sumei de 3.600 lei se înregistrează ca o cheltuială înregistrată în avans şi se 

menţine astfel până la finele anului iar în anul următor, în fiecare lună corespunzătoare, se afectează 

costurile de producţie cu cota parte.  

 

Un alt principiu de bază al calculaţiei costurilor îl constituie principiul localizării costurilor. Acest 

principiu urmăreşte repartizarea costurilor asupra locurilor care le-au ocazionat. Potrivit acestui principiu, 

în costul producţiei trebuie să se includă numai consumurile de valori materiale şi de muncă ocazionate de 

locul unde s-a desfăşurat activitatea de producţie. 

Aceasta presupune o localizare în spaţiu, pe procese de producţie, pe sectoare şi pe feluri de 

activităţi. 

Localizarea în spaţiu, pe procese de producţie, presupune afectarea procesului de aprovizionare şi 

de desfacere, în mod separat fiecare, cu cheltuielile ocazionate de acestea pentru determinarea costurilor la 

nivelul acestor activităţi şi aparte, a costurilor ocazionate de procesul de producţie, pentru stabilirea 

costului producţiei.  

Localizarea costurilor pe sectoare urmăreşte afectarea fiecărui sector, considerat loc generator de 

costuri, cu toate costurile ocazionate de acesta. De aici a apărut noţiunea de calculaţie pe locuri de costuri, 

căreia în teoria calculaţiei costurilor i se acordă o deosebită atenţie. Se consideră sector sau loc de costuri, 

secţia de producţie, o maşină sau un grup de maşini, secţia auxiliară, secţia anexa, sectorul 

administrativ şi de conducere al unităţii. Această localizare a costurilor este importantă pentru 



 212 

determinarea costului de secţie şi de întreprindere (unitate) şi concomitent a responsabilităţii pe fiecare 

loc de costuri. 

Evidenţa şi calcularea costurilor pe locuri poate fi privită sub aspect formal, respectiv al modului 

de colectare pe locuri a costurilor şi de repartizare asupra purtătorilor de costuri şi sub aspect funcţional, în 

sensul conducerii eficiente a activităţii desfăşurate în aceste locuri de costuri pe baza principiului 

responsabilităţii conducătorilor locurilor respective.  

Locurile de costuri, după părerea unor autori160, trebuie conduse pe baza principiului excepţiei, care 

asigură o informare operativă şi relevantă asupra abaterilor. 

Aplicarea principiului localizării costurilor impune optimizarea numărului de locuri de costuri în 

vederea asigurării obţinerii unor informaţii în limitele cerinţelor impuse de luarea deciziilor. Aceasta este 

necesară, deoarece tendinţa de creştere a numărului de locuri de costuri, deşi permite o sporire a volumului 

de informaţii şi implicit a eficienţei controlului exercitat de către organele de conducere, asupra locurilor 

respective, măreşte efortul general şi costul evidenţei şi a calculaţiei. Faţă de aceste aspecte contrare, 

optimizarea devine şi mai necesară deoarece un număr prea redus de locuri de costuri aduce o pierdere 

de informaţii, care poate avea efecte negative mult mai mari în procesul de luare a deciziilor, decât 

economiile ce se obţin la costul evidenţei.  

Localizarea costurilor pe feluri de activităţi, urmăreşte determinarea costurilor la nivelul 

acestora. Astfel, vom putea cunoaşte aparte, costurile activităţii de bază care formează obiectul unităţii, 

costurile reparaţiilor, pe categorii de reparaţii, costul investiţiilor etc., în condiţiile aplicării metodelor 

moderne de calculaţie a costurilor, stabilirea locurilor de costuri şi a etaloanelor de măsură 

corespunzătoare, constituie probleme deosebit de importante ale teoriei calculaţiei costurilor. De modul în 

care sunt soluţionate aceste probleme, depinde eficienţa metodei de calculaţie adoptate.  

În literatura străină locurile de costuri sunt considerate arii de responsabilitate (areas of 

responsibility),în cazul nostru fiind chiar serviciile publice de interes local. 

Aceeaşi importanţă prezintă şi precizarea pentru fiecare loc de costuri, a unor etaloane de măsură a 

cauzelor generatoare a costurilor. Aceste etaloane sunt cunoscute sub denumirea de mărimi de referinţă 

iar alegerea lor este condiţionată de numărul locurilor de costuri şi de cauzele generatoare ale costurilor pe 

locuri. 

Cum cauzele costurilor sunt multiple, rezultă că şi numărul mărimilor de referinţă este mare. Cu cât 

numărul de locuri de costuri este mai mare, cu atât vor fi necesare mai puţine mărimi de referinţă, acestea 

putându-se reduce uneori chiar la o singură mărime de referinţă pentru un loc de costuri. O reducere a 

numărului de locuri de costuri, atrage implicit o majorare a numărului mărimilor de referinţă ca urmare a 

concentrării mai multor factori cauzali ai costurilor la un loc. Se observă, deci, un raport invers 

proporţional între creşterea locurilor de costuri şi numărul mărimilor de referinţă. Acest lucru 

induce împărţirea unităţii pe un număr cât mai mare de locuri de costuri, dar în mod raţional, fără a 

îngreuna urmărirea, repartizarea şi controlul costurilor. 

 

Separarea costurilor de producţie constituie un alt principiu de bază, care trebuie riguros aplicat 

în calculaţia costurilor. Potrivit acestui principiu, costul producţiei trebuie afectat numai cu acele 

costuri care sunt socialmente necesare obţinerii producţiei respective. Aceasta presupune pe de o parte, 

separarea costurilor productive de cele neproductive iar pe de altă parte, a costurilor aferente producţiei 

finite de cele ale producţiei neterminate. 

Separarea costurilor productive de costurile neproductive este importantă pentru cunoaşterea 

mărimii şi a structurii acestora, în vederea reducerii, eliminării şi prevenirii celor neproductive care 

                                                 
160 Herterich, K., - Evidenţa şi calculaţia funcţională a costurilor pe locuri - Revista Kostenrechnungspraxis (R. F. G.), nr. 

1/1970, preluat de prof. Olariu, C., V., op.cit., p. 103  
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grevează costul producţiei, diminuând rezultatele finale ale unităţii. În categoria costurilor neproductive se 

includ amenzile şi penalizările plătite pentru nerespectarea disciplinei financiare, dobânzile majorate 

percepute de bănci pentru împrumuturile restante din cauze subiective, locaţiile plătite pentru nedescărcarea 

în termen a vagoanelor şi TIR-urilor, salariile plătite muncitorilor în condiţiile legii pentru timpul 

neproductiv din vina unităţii etc. Toate aceste plăţi, reprezentând consumuri de valori şi de muncă, nu au 

nici o legătură cu obiectul producţiei, fapt pentru care sunt considerate neproductive potrivit metodologiei 

de bugetare, evidenţă şi calculare a costului producţiei şi în consecinţă nu sunt luate în considerare la 

elaborarea bugetului costului producţiei. Deşi în bugetarea costurilor, aceste consumuri neproductive nu 

sunt admise, în calculaţia efectivă a costurilor este necesară includerea lor pentru a se determina 

costul efectiv al producţiei, pentru a reflecta cât mai complet modul de gospodărire a unităţii şi 

activităţilor sale.  

 

În afara acestor trei principii considerate de bază, în teoria şi practica calculaţiei costurilor s-au 

formulat şi alte principii de către unii autori161, în dorinţa de a asigura fundamentarea teoretică a calculaţiei 

costurilor. 

Astfel, Mellerovicz consideră că pe lângă cele trei principii de bază, unanim recunoscute, mai 

trebuie avute în vedere şi alte principii suplimentate, din care menţionăm: principiul documentării, 

principiul calculaţiei unice şi principiul eficienţei calculaţiei. 

Principiul documentării are la bază ideea fundamentării întregii calculaţii a costurilor pe 

documente justificative. Fiecare element de cost trebuie să aibă la bază un document din care să rezulte 

cantitatea şi valoarea acestuia. 

Principiul calculaţiei unice urmăreşte ca fiecare cost să fie calculat numai o singură dată. Potrivit 

acestui principiu nu se admite în calculaţia costurilor aşa zisele „costuri adiţionale” care nu au la bază 

consumuri de valori. De exemplu, un activ fix complet amortizat, dacă mai participă la procesul de 

producţie, nu mai trebuie amortizat în continuare; resturile din croirea unor materiale (tablă, fier, etc.), a 

căror valoare a fost integral încorporată în costul materialelor necesare fabricării unui produs, dacă se 

folosesc sub forma valorificării deşeurilor la fabricarea altor produse în cadrul unităţii nu se mai evaluează, 

deoarece au format odată obiectul calculaţiei. Ele se consideră fără valoare şi vor influenţa favorabil costul 

produsului respectiv. Principiul eficienţei calculaţiei vizează în primul rând latura calitativă a acesteia. 

Calculaţia, potrivit acestui principiu, trebuie să fie eficientă. De aceea nu trebuie extinsă decât în limitele 

unei exactităţi economice. Orice depăşire a acesteia este costisitoare şi nerentabilă. 

Privite în ansamblu aceste principii sunt specifice economiei de piaţă şi pot fi acceptate şi în 

condiţiile actuale ale economiei româneşti. 

Alţi autori consideră că la baza calculaţiei curente a costurilor stă principiul cauzalităţii. 

Fundamentarea acestui principiu, pleacă de la conceptul că, costurile avute în vedere în calculaţie sunt o 

funcţie a unor factori de influenţă, iar între costuri şi mărimea sau intensitatea factorilor de influenţă există 

relaţii de proporţionalitate. Faptul că există mai mulţi factori de influenţă, duce la concluzia că există şi mai 

multe relaţii de proporţionalitate între aceştia şi costurile cauzate, relaţii care pentru a se putea măsura 

necesită folosirea mai multor etaloane sau mărimi de referinţă, care să exprime gradul de influenţă a 

fiecărui factor. Principiul cauzalităţii este considerat ca fiind cel mai adecvat al calculaţiei costurilor 

bugetate, reprezentând un reper de bază pentru cei care îl cunosc şi îl utilizează 

Un alt principiu important al calculaţiei costurilor bugetate este principiul creşterii sferei 

costurilor individuale. Potrivit acestuia, sfera costurilor individuale (noţiune folosită în literatura străină 

pentru acele costuri care se pot imputa, individualiza, direct pe produs), trebuie extinsă cât mai mult în 

vederea uşurării calculaţiei şi asigurării unui grad cât mai mare de exactitate a acesteia. 

                                                 
161 Mellerovicz, K., - Kosten und Kostenrechnung, band II, Theorie der kosten, ed. IV – Berlin, 1968, preluat de Olariu, C., V., - 

op.cit., p. 108 
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Una din problemele importante ale teoriei calculaţiei costurilor o constituie stabilirea criteriilor de 

clasificare a calculaţiilor folosite în materie de costuri şi definirea acestora. 

În literatura de specialitate alegerea criteriilor de clasificare a calculaţiilor costurilor, a format 

obiectul unor ample discuţii până la conturarea lor. De aici rezultă că există mai multe criterii de clasificare 

a calculaţiilor costurilor, care se apropie mai mult sau mai puţin între ele, în funcţie de opiniile ce se 

manifestă în această direcţie. 

 

În general, calculaţiile costurilor se pot clasifica după următoarele criterii principale : 

a) După momentul în care se efectuează calculaţia faţă de perioada în care are loc procesul de producţie, 

distingem antecalculaţii şi post-calculaţii. 

Antecalculaţiile, după cum rezultă din denumirea lor, se efectuează înainte de începerea realizării 

unui produs sau serviciu, sau de începerea executării unei lucrări sau prestări de servicii. La baza acestei 

calculaţii stau normele de consum şi normele de producţie. 

O formă frecvent uzitată a antecalculaţiei o constituie calculaţia pe buget. Cu ajutorul acesteia se 

stabileşte costul bugetat al aprovizionării materialelor, costul bugetat al produselor, lucrărilor, sau 

prestărilor prevăzute a se executa şi costul complet al acestora.  

O altă formă a antecalculaţiei o constituie calculaţia de program efectuată în studiile tehnice-

economice de fundamentare a investiţiilor industriale. Această calculaţie prezintă importanţă pentru 

urmărirea atingerii parametrilor stabiliţi în materie de costuri. 

Antecalculaţia este forma modernă a calculaţiei cu anticipaţie a costurilor. 

Postcalculaţia spre deosebire de antecalculaţie, se elaborează după terminarea fabricării unui 

produs, executării unei lucrări sau prestării unui serviciu. La baza postcalculului stau consumurile efective 

de valori materiale şi de muncă, ocazionate de obiectul calculaţiei. Post-calcul se poate efectua fie la un 

termen dinainte stabilit fie la anumite date, în funcţie de necesităţi. 

Faptul că la baza postcalculului stau datele furnizate de contabilitate, acesta mai este cunoscut în 

practică şi sub denumirea de calculaţie contabilă. 

Forma cea mai frecventă a postcalculului o constituie calculaţia de dare de seamă; ea se 
întocmeşte periodic (trimestrial şi anual) conform metodologiei de urmărire a îndeplinirii 
bugetului costurilor. Cu ajutorul calculaţiei de dare de seamă se verifică costul antecalculat 
pe o perioadă dată, a abaterilor faţă de acesta şi a cauzelor care le-au generat. 

b) În funcţie de modul de evaluare al costurilor distingem calculaţii ale costului efectiv, calculaţii ale 

costului normal şi calculaţii ale costului bugetat. 

Calculaţia costului efectiv se bazează pe datele perioadei în care a avut loc realizarea produsului şi 

reprezintă postcalculaţia propriu zisă. 

Calculaţia costului normal urmăreşte stabilirea unor valori medii, actualizate pe baza costurilor 

efective din perioadele precedente şi a condiţiilor viitoare de desfăşurare a procesului de producţie.  

Calculaţia costului bugetat se identifică cu forma de antecalculaţie.  

c) În funcţie de modul de caracterizare a costurilor, distingem: calculaţii pe elemente primare de cost şi 

calculaţii pe articole de calculaţie.  

Calculaţia pe elemente primare de cost se caracterizează prin aceea că toate elementele  de costuri 

au acelaşi conţinut, adică numai elemente ale muncii trecute sau ale muncii vii. Astfel, toate consumurile de 

materii prime şi de materiale sunt grupate la elementul „materii prime şi materiale de bază" toate 
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consumurile de combustibil tehnologic şi pentru nevoi gospodăreşti (încălzit, iluminat, etc.) sunt grupate la 

elementul „combustibil"; salariile întregului personal indiferent de locul de muncă al salariaţilor, sunt 

grupate la elementul „salarii".  

Nomenclatura costurilor de producţie pe elemente primare este simplă, asigură legătura dintre 

elementele componente ale bugetului costurilor de producţie şi celelalte secţiuni de buget (aprovizionare, 

producţie, muncă şi salarii etc.), uşurează centralizarea unor costuri pe întreaga economie, asigură 

cunoaşterea fondului total de salarii, asigură cunoaşterea volumului total al amortizărilor, asigură 

cunoaşterea volumului total al costului materialelor, dar are dezavantajul că nu poate satisface cerinţele 

întreprinderii sub aspectul repartizării costurilor pe locuri de producţie, pe produse, pe lucrări şi servicii. 

 

Calculaţia pe articole de calculaţie urmăreşte determinarea costului pe unitatea de produs, pe 

grupe de produse şi pentru întreaga producţie. 

Conform acestei nomenclaturi, costurile de producţie se grupează astfel : 

 materii prime şi materiale directe ; 

 salarii directe ; 

 costuri cu întreţinerea şi funcţionarea utilajului ; 

 costuri generale ale secţiei; 

 costuri generale ale unităţii. 

 

Spre deosebire de prima grupare a elementelor de costuri pe elemente primare, gruparea costurilor 

de producţie pe articole de calculaţie, conţine în cea mai mare parte costuri complexe,   grupate   în   

contabilitate   conform   cerinţelor   calculaţiei, fiind asimilată şi ca o calculaţie pe locuri de costuri. 

Calculaţia pe locuri de costuri prezintă o importanţă deosebită pentru gospodărirea judicioasă a 

locurilor generatoare de costuri şi stabilirea responsabilităţilor conducătorilor acestora.  

 

În urma calculaţiei costurilor rezultă o serie de informaţii care pot constitui pentru 

conducerea unităţii o bază pentru strategia pe care o vor adopta în viitor şi o măsură operativă 

pentru activitatea curentă.  

Costul fiind indicatorul sintetic cel mai important de caracterizare a activităţii unităţii, oferă 

posibilităţi ca prin controlul acestuia să se poată urmări nivelul activităţii desfăşurate. 

 

Importanţa controlului costurilor a fost arătată pentru prima dată în literatura de specialitate din 

Germania de către Schmalenbach162, în anul 1909, şi viza controlul pierderilor înregistrate într-o activitate 

desfăşurată, rezultând faptul că fără un control permanent al costurilor, nu este posibilă o gospodărire 

raţională a unităţii. Aceste concluzii de o importanţă deosebită, trebuie reţinute ca fiind valabile pentru 

orice unitate. 

Controlul bazat pe informaţia costurilor este singurul în măsură să ofere informaţii reale despre 

activitatea unităţii, localizarea, prelucrarea şi colectarea costurilor cu ajutorul contabilităţii, fiind 

operaţiunile asupra cărora organele de conducere trebuiesc să se orienteze şi să creeze condiţii logistice 

care să conducă la rezultatele urmărite. 

  

                                                 
162 Kilger, W.,- Flexible Plankostenrechnung - Köln, 1967, pag. 80, preluat de Olariu, C., V., - op.cit., p. 248 
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În cazul când sunt necesare unele informaţii detaliate, se recurge la contabilitatea analitică care 

furnizează toate datele necesare, colectate sistematic pe locuri de costuri, până la cele mai mici detalii. 

Apreciem că în actuala revoluţie informatică acest lucru este posibil cu ajutorul mijloacelor moderne 

de centralizare, stocare şi prelucrare a datelor atât pe partea de bugetizare cât şi pe partea de 

execuţie efectivă (de exemplu sistemele ERP – enterprise resource planning systems).  

 

Informaţia costurilor constituie şi un instrument de fundamentare şi optimizare a deciziilor, 

deoarece costurile asigură nu numai elementele necesare controlului acestora ci şi datele pentru luarea 

deciziilor. Eficienţa activităţii unităţii depinde de calitatea deciziilor adoptate de către conducerea acesteia. 

Pentru a lua decizii optime, conducerea unităţii trebuie să fie în posesia unor informaţii de calitate. 

 

Teoria şi practica a demonstrat că în condiţiile unei insuficiente informări, conducerile unităţilor, 

aproape în toate cazurile, au luat decizii eronate. Dacă unele unităţi au reuşit cu resurse financiare sensibil 

egale să obţină rezultate diferite – pozitive şi să se încadreze în normativele stabilite, aceasta s-a datorat în 

primul rând faptului că la baza deciziilor a stat un sistem informaţional al costurilor.  

Faptul că la fundamentarea deciziilor nu participă totalitatea costurilor, ci numai acele 

costuri care sunt dependente de parametrii problemei pentru care urmează să se ia o decizie, 

informaţia costurilor trebuie să asigure obţinerea şi furnizarea acestora la timp şi de calitate. 

În literatura de specialitate se precizează ca informaţia costurilor trebuie sa asigure furnizarea unor 

costuri exacte şi relevante163. Costurile relevante sunt acele costuri de care depinde rezolvarea 

problemei în care trebuie să se ia o decizie.  

Plecând de la această definiţie a costului relevant, rezultă că stabilirea lui corectă prezintă o 

importanţă deosebită în luarea deciziilor în funcţie de problema în care trebuie să se decidă, informaţia 

costurilor poate furniza date asupra costurilor efective, a costurilor normale şi a costurilor bugetate 

(normate), atât în totalitatea lor cât şi pe structură, locuri de costuri şi pe produse. Practica a demonstrat că 

cele mai relevante costuri sunt cele a căror nivel variază în funcţie de volumul activităţii desfăşurate 

(costuri variabile). 

Este cunoscut faptul că în special în domeniul serviciilor publice deciziile care se iau cu 
privire la funcţionarea acestora sunt decizii pe termen scurt, deciziile, însă, de realizare a 
acestor servicii sunt pe termen lung. 

 

 Pentru luarea unor decizii optime, conducerea unităţii necesită informaţii cât mai exacte şi 

relevante asupra costurilor. Obţinerea lor fiind condiţionată de metoda de calculaţie folosită, rezultă că 

alegerea acesteia prezintă o importanţă deosebită pentru informaţia costurilor. De aceea, se recomandă 

studierea în prealabil a mai multor metode de calculaţie, sub aspectul capacităţii lor de a furniza date exacte 

şi relevante asupra costurilor şi adoptarea aceleia care răspunde mai bine acestor cerinţe. O astfel de alegere 

trebuie fundamentată pe calcule, ţinând seama de ponderea problemelor în care trebuie să se ia decizii. 

 

În condiţiile în care la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale comunale nu există nici 

personal de specialitate adecvat, nici dotare tehnică corespunzătoare, alegerea informaţiilor pentru 

fundamentarea deciziilor este o măsură relativă, bazată în cele mai multe cazuri pe experienţa şi 

managementul ordonatorului de credite care trebuie să ia uneori decizii cu caracter conjunctural. Faptul 

că resursele locale sunt limitate, atât pentru autorităţi dar şi pentru locuitorii comunei, îl determină pe 

                                                 
163 Olariu, C., V., - op.cit., p. 254 
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ordonatorul de credite să nu-şi mai poată permite să susţină costurile serviciilor publice din resurse 

locale şi în acest caz să recurgă la forme asociative de susţinere, în special pentru activităţile care vizează 

alimentările cu apă şi canalizare, dar şi pentru cele legate de salubrizare şi de protecţia mediului.  

În aceste condiţii alegerea metodei celei mai adecvate de determinare a costurilor acestor servicii 

trebuie să ia în calcul factorul intercomunalitate. 

Nu se poate vorbi de o metodă anume, clasică sau modernă, de calculaţie a costurilor în 

cadrul serviciilor publice organizate de unităţile administrativ-teritoriale comunale ci doar de faptul 

că aceasta va trebui adaptată la specificul contabilităţii cheltuielilor, menţinând aşa cum acestea sunt 

reflectate cu ajutorul clasificaţiei funcţionale şi a celei economice. Afirmăm acest lucru, deoarece aşa cum 

am precizat şi anterior, personalul de specialitate (din compartimentul financiar contabil) este destul de 

redus, atât ca număr cât şi ca pregătire (majoritatea sunt cu studii medii şi cu pregătire de altă specialitate 

decât cea economică) care cu greu poate face faţă cerinţelor curente, cu atât mai puţin introducerii unei noi 

metode privind calculaţia costurilor serviciilor publice.  

Chiar dacă s-ar dori şi am demonstra posibilitatea introducerii contabilităţii de gestiune cu 

privire la calculaţia costurilor serviciilor publice, aceasta trebuie adaptată la utilizarea conturilor din 

clasele a 6-a pentru consumuri şi a 7-a pentru venituri cu o dezvoltare în analitic a conturilor de 

cheltuieli şi de venituri, păstrând clasificaţia funcţională şi cea economică. 

 

În urma calculaţiei costurilor pot rezulta informaţii cu privire la bugetarea activităţii unităţii. 

Orientarea pe bază de buget a activităţii unităţii în direcţia obţinerii unei eficienţe presupune o 

amplă documentare în domeniul costurilor. Sursa principală a acestei documentări o constituie informaţia 

costurilor, a cărei rol şi importanţă este unanim recunoscută. Pe lângă importanţa ce o prezintă pentru 

controlul activităţii unităţii şi fundamentarea deciziilor, informaţia costurilor constituie instrumentul de 

bază al bugetării activităţii acesteia. 

Este cunoscut faptul că fiecare treaptă ierarhică a conducerii unităţii are nevoie de anumite 

informaţii asupra costurilor, furnizarea lor conform cerinţelor, la timp şi de bună calitate, constituie 

o problemă hotărâtoare în munca de bugetare şi urmărire a costurilor.  

Apreciem faptul că operaţiunea de bugetare este reclamată ca necesară atât în operaţiunea de 

dimensionare a resurselor, dar şi în cea de desfăşurare eficientă a unei activităţi ca urmare a alocării de 

resurse bugetare pentru aceasta, demonstrează încă o dată faptul că între cele doua există o strânsă legătură 

care le presupune şi le interferează. 

Faptul că sursa principală de informare o reprezintă calculaţia costurilor, adoptarea celor mai 

adecvate metode de calcul rămâne o problemă de bază a conducerii fiecărei unităţi administrativ-teritoriale 

comunale. Premisa eficientizării, ca efect al reducerii costurilor serviciilor publice, nu se poate realiza decât 

în condiţiile unei informări operative, exacte şi relevante asupra costurilor. 

4.2. Studiu de caz: Serviciul public de apă şi canalizare 

4.2.1. Considerente tehnice asupra investiţiei 

Demersul nostru s-a orientat pe următoarele teme: pe de o parte a vizat determinarea costului unitar 

bugetat (antecalcul), având în vedere că acesta reprezintă o parte esenţială în luarea deciziei cu privire 

la oportunitatea înfiinţării serviciului public de apă şi canal, putând grăbi sau încetini iniţiativele celor 

în drept, iar pe de altă parte, ne-am orientat înspre calculul efectiv al costului activităţii de apă şi 

canalizare în ideea menţinerii serviciului public în cadrul componentei operaţionale a activităţii de 

dezvoltare, iar efectul economic obţinut prin tarif (excedentul, marja comercială, rentabilitatea) să 

suplimenteze veniturile proprii ale comunităţii locale, dacă este pozitiv, iar dacă este negativ să solicite din 

partea celor în drept găsirea de noi soluţii de rentabilizare a activităţii, sau chiar externalizarea ei. 
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În ceea ce priveşte activitatea de bugetare s-au luat în considerare etapele implementării 

activităţii de apă şi canal aşa cum acestea sunt stabilite în succesiunea lor logică. Astfel, s-au evaluat 

următoarele etape din implementarea unui proiect privind această activitate, muncă depusă de către 

întreaga echipa de investiţii compusă din corpul tehnic de specialitate şi de specialişti din domeniul 

economic. 

Preambul: 

Vom lua ca şi exemplu o comună virtuală cu 2000 de locuitori (locuitori declaraţi pe teritoriul 

comunei, împreună cu numărul de gospodării şi de animale existente în gospodării, clădiri social-culturale, 

şcoală, grădiniţă, dispensar, fabrică de pâine, moară, gater, etc.), amplasată în zona de est a judeţului Timiş, 

datorită potenţialului turistic şi agro-turistic pe care această zonă îl dezvoltă.  

Investiţia este considerată a fi necesară tocmai din acest motiv şi anume crearea unei infrastructuri 

menite să atragă investiţii locale în acest domeniu de activitate (turism montan şi agro-turism), precum şi să 

faciliteze dezvoltarea capacităţii existente de cazare şi evident, de satisfacere a turiştilor şi locuitorilor ei 

prin oferirea unor servicii de igienă elementare. 

Comuna creată ca şi exemplu este situată în bazinul hidrografic al râului Bega (râu care şi 

tranzitează comuna), dispune parţial de drumuri asfaltate şi autorităţile locale consideră necesar şi oportun, 

alimentarea localităţii cu apă potabilă într-un sistem centralizat, precum şi colectarea apei uzate menajer şi 

industrial într-un sistem de canalizare menit să asigure transportul apei la o staţie de epurare modulară şi 

deversarea ei într-un emisar – râul Bega. 

Etapele pe care autorităţile unităţii administrativ-teritoriale comunale luată în studiu şi pe care 

trebuie să le parcurgă cu privire la înfiinţarea serviciului public de apă şi canal sunt: 

1. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

În prezent, populaţia şi consumatorii (comerciali, sanitari, etc.) se alimentează cu apă din fântânile 

existente. Aceste surse nu asigură calitatea şi cantitatea de apă necesare în localitate. Totodată aceste surse 

nefiind centralizate, nu pot fi urmărite în exploatare şi revizuite periodic. 

Pentru a putea pune accent pe componenta de dezvoltare a comunei se impune crearea unor 

facilităţi, printre care şi furnizarea în mod centralizat a serviciilor publice de apă şi canal, în vederea 

atragerii mediul investiţional nu numai prin pitoresc ci şi prin infrastructură. 

2. Dimensionarea consumului de apă 

În conformitate cu „Criteriile uniforme de proiectare pentru sisteme de alimentare cu apă în zonele 

rurale” Aprobate de MLPT cu adresa nr. 340/SB/884 din 31 octombrie 2000, precum şi scrisorii MLPT nr. 

6154/DGLP/340 din 25 octombrie 2002, lucrările se vor realiza pentru o etapă unică în perspectiva anului 

2025, considerându-se un debit qspecific = 80 l/om/zi, aferent distribuţiei apei prin cişmele amplasate 

în curţi în conformitate cu prevederile STAS 1343-1/1995, la care se vor adăuga consumurile pentru nevoi 

publice, animale şi industria mică locală, calculate analitic pentru fiecare localitate, în baza datelor deţinute 

de autorităţile locale comunale. 

Dorindu-se a se asigura un confort sporit turiştilor ce vor vizita zona respectivă, dar şi locuitorilor 

ce deţin case de vacantă sau case de zi cu zi în comună, autorităţile locale comunale doresc dimensionarea 

consumului zilnic pentru o alimentare cu apă extinsă în curţi, grădini şi clădiri. Toate acestea nu numai 

pentru confortul  destinat turismului în sine, dar şi pentru o gospodărire şi exploatare judicioasă a resurselor 

agricole şi zootehnice, în conformitate cu normele Uniunii Europene ce reglementează aceste arii de 

activitate. 
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Din acest motiv, paralel cu construcţia micii uzine de apă se va avea în vedere şi realizarea unui 

sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate. 

Din discuţiile avute cu specialişti în domeniul acesta de acţiune164 şi potrivit bunelor practici, am 

hotărât să preiau în calculaţia ce o voi detalia consumul de 130 l/om/zi. 

În unitatea administrativ-teritorială comunală luată ca şi exemplu, Primăria Comunei, utilizând 

datele statistice existente, stabileşte populaţia şi animalele în localitate la acea dată, astfel: 

 

Specificaţie Număr qsp (l/zi) 

Populaţie 2000 130 

Animale 14730  

bovine 360 100 

cabaline 70 50 

porcine 700 31 

ovine 1200 10 

păsări 12400 0.35 

 

Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinaţi pentru etapa 2025 de dezvoltare 

pornind de la un debit de 130 l/om/zi.  

Studiile şi calculele tehnice au arătat că debitul captat de la sursă pentru acest necesar de apă este de 

7,81 l/s. 

S-au avut în vedere şi următorii consumatori din unităţile social-culturale existente, cu consumurile 

specifice aferente: 

 

Nevoi publice Unitate de produs 
q specific 

(l/unitate/zi) 
Comună 

Dispensar uman consultaţii/zi 15 20 

Dispensar veterinar consultaţii/zi 15 5 

Cămin cultural (cinematograf) locuri 12 300 

Şcoală elevi 20 69 

Grădiniţă copii 20 25 

Primărie angajaţi 25 18 

Poliţie angajaţi 25 2 

Poştă angajaţi 25 2 

Restaurante - cantine persoane deservite / zi 22 0 

Bufete - cofetării persoane deservite / zi 15 150 

Complexe comerciale personal deservire 25 5 

Gară călători / zi 5 0 

Teren sport sportivi 6 80 

Ateliere prestări servicii angajaţi 25 4 

 

 

Totodată, a fost dimensionat şi consumul industrial şi turistic din unitatea administrativ-teritorială 

comunală: 

 

 

                                                 
164 Discuţie purtată cu Dr. Ing. Vlaicu Ilie - Directorul General al Regia Autonomă Apă şi Canal “AQUATIM“, în data de 

5.05.2007 
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Nevoi publice Unitate de 

produs 

q specific 

(m cubi/unitate/zi) 

Comună 

Fabrica de 

pâine 

tone/zi 3 5 

Moară tone/zi 1 3 

Gatere metri cubi lemn 

fasonat/zi 

2 25 

Turism turişti 0.08 50 

 

3. Studiul surselor posibile de captare a apei  

Conform debitului necesar dimensionat în funcţie de necesităţile comunităţii respective şi conform 

etapei de proiectare, debitul necesar evaluat la sursă şi comunicat de proiectantul general are valoarea de Q 

nec = 7,81 l/s. 

Sursele potenţiale de asigurare al acestui debit pot fi apele de suprafaţă, acviferul freatic şi acviferul 

de adâncime. 

 

3.1.  APA DE SUPRAFAŢĂ 

Ca sursă potenţială de suprafaţă se poate lua în considerare apa râului Bega, care străbate teritoriul 

localităţii. 

În condiţiile unei alimentări cu apă potabilă, cerinţele cantitative sunt corespunzătoare, calitatea de 

apă potabilă trebuind să fie asigurată printr-o tratare complexă a apei. 

Fiind vorba de ape de suprafaţă, gradul de poluare este ridicat, iar costurile de tratare sunt, 

de asemenea, foarte ridicate. 

In aceste condiţii nu se poate conta pe sursa râului Bega ca sursa posibilă de asigurare a debitului 

necesar. 

 

3.2. APA SUBTERANĂ FREATICĂ 

După cum am menţionat, acviferul freatic este cantonat în depozitele aluvionare de lunca şi în 

depozitele de terasă ale râului Bega, cu potenţial de debitare relativ redus, care ar necesita un număr 

mare de foraje de exploatare. 

Luarea în considerare a acestui acvifer necesită evaluarea vulnerabilităţii foarte ridicată la poluare, 

precum şi calitatea intrinsecă a apei freatice (cu depăşiri la conţinutul în fier, dar posibil şi la alte elemente). 

Fiind vorba de un acvifer freatic, asigurarea zonelor de protecţie sanitară ar necesita 

suprafeţe importante de teren. 

In aceste condiţii nu se poate conta nici pe sursa apei subterane freatice ca sursa posibilă de 

asigurare a debitului şi calităţii potabile necesare. 

 

3.3. ACVIFERUL „DE ADÂNCIME" 

Din studiile hidrogeologice a rezultat că acviferul „de adâncime", cantonat în depozitele panoniene, 

este cunoscut în zonă prin intermediul unui număr redus de foraje hidrogeologice (apele de adâncime din 

zonă sunt puţin studiate prin foraje de captare). 
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Acest acvifer este captiv şi sub presiune, are potenţial relativ mediu şi este capabil să asigure 

debitul necesar de Q nec= 7,81 l/s prin intermediul unor captări verticale. 

Deşi debitul necesar poate fi asigurat de un singur puţ forat, rezultă că este necesar să se prevadă 

încă un puţ forat, ca alternativă de siguranţă pentru situaţiile temporare de întrerupere a funcţionării 

primului puţ forat. 

În acest sens s-au proiectat 2 (doua) foraje amplasate pe un aliniament situat imediat la sud - est 

de localitate, distanţa dintre foraje fiind de cea. 150 m. 

Cu această geometrie, gradul de interferenţă hidrodinamică va fi redus şi se poate conta pe un debit 

de 7,81 l/s/foraj. 

Adâncimea forajelor va fi de 250 m, iar denivelarea în regim de exploatare va fi de cea 5,0 
m, în condiţiile unui nivel piezometric iniţial Np = -5,0 m (posibil artezian). 

În stabilirea zonelor de protecţie sanitară se ia în considerare HG 930/2005165, în condiţiile unui 

acvifer „de adâncime" având în acoperiş formaţiuni impermeabile, deci cu o vulnerabilitate redusă la 

poluare. 

În aceasta situaţie, zona cu regim sanitar sever va avea o dimensiune radială de 10 m în jurul 

fiecărui foraj. 

Pe teren, zona de regim sever se va împrejmui şi se va marca cu plăcuţe avertizoare. 

Ţinând seama că este vorba de un acvifer „de adâncime" iar forajele vor fi astfel executate încât să 

realizeze condiţiile de izolare a izvoarelor captate faţă de suprafaţa terenului şi faţă de straturile acvifere 

superioare, vulnerabile la poluare, zona de protecţie sanitară în regim cu restricţie va coincide cu cea cu 

regim sever. 

Pe teren, zona de regim sever necesară forajului F1, va fi inclusă în cea pentru Gospodăria de apă. 

La nivelul acestei faze de proiectare, se apreciază că nu mai sunt necesare alte studii suplimentare, 

condiţiile concrete de exploatare ale forajelor, inclusiv zonele de protecţie sanitară cu regim sever, putând fi 

definitivate la execuţie. 

 

3.4. SCURT STUDIU ASUPRA APELELOR  SUBTERANE 

Apele subterane formează cvasi totalitatea stocurilor de apă lichidă prezente pe pământ (98 - 99%). 

Aproape o treime din toate mişcările apelor sunt subterane, în timpi mai lungi sau mai scurţi, şi pe distante 

foarte variabile. În lume se extrag între 600 şi 700 miliarde m
3
 de apă pe an din sol166.  

Apele subterane prezintă avantajele: 

 resursa potrivită pentru utilizări dispersate,   

 costuri de captare şi tratare mai puţin ridicate, 

 costuri de exploatare reduse (captare gravitaţională sau pompare la mică adâncime), 

 garanţia resursei (cantitate, calitate), dar ele prezintă inconvenientul major de a fi sensibile la 

poluarea difuză.  

 

Caracteristici 

                                                 
165 HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de 

protecţie sanitară şi hidrogeologică, EMITENT: GUVERNUL, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 2 

septembrie 2005 
166 OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU - Développer les compétences pour mieux gérer l'eau – Project WAWMAN – 

«Dezvoltarea industriei apei pentru integrare europeană « - Modulul III, Cap. II A – Diferite tipuri de apă, p. 3 
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Formaţiunile sedimentare, care compun sistemele acvifere au caracteristici foarte variate. Distingem 

două categorii de rezervoare: acviferele omogene şi acviferele eterogene. 

Întâlnim pânze fie libere (sau freatice), fie captive (sau arteziene). Ele sunt mai mult sau mai puţin 

adânci şi mai mult sau mai puţin protejate de straturile superioare. Pânzele sunt alimentate gravitaţional 

prin infiltraţia pe suprafeţe mari a unei părţi din apele de ploaie. 

Apele subterane sunt curgătoare, nu stagnante. Viteza acestei mase de apă este total legata de 

caracteristicile solului. 

Apele subterane ies la suprafaţă prin izvoare. Ele se pot de asemenea infiltra în cursurile de apă. 

 

Captarea 

Captarea apei, înseamnă deturnarea cursului natural printr-un puţ sau foraj. Prin pomparea dintr-un 

puţ, se modifică repartiţia apei în sol: se micşorează suprafaţa pânzei freatice către punctul de pompare.  

 

Calitatea chimica naturala a apelor subterane  

Apa, prin filtrarea lentă în sol şi subsol, se încarcă cu săruri minerale şi pierde puţin din gazele pe 

care le conţine (mai ales oxigen). Mineralizarea finală a apei depinde de natura solului traversat, de timpii 

de contact, de reînnoirea prin aporturi de apă. 

Apele minerale 

Apa zisă minerală este o apă cu caracteristici originale, diferind de limitele admise pentru “Apa 

potabilă”. Aceste ape au înaintare foarte lentă în sol, şi au proprietăţi medicale particulare şi recunoscute. 

 

Hidrobiologie şi ecologie subterana  

Absenţa luminii şi a vegetaţiei (clorofila) în sol nu trebuie să ne facă să credem în absenţa vieţii, 

chiar dacă stimularea prin lumină nu există în  lumea subterană. Găsim astfel bacterii, ciuperci, o 

microfaună (organisme microscopice) şi peşti sau nevertebrate. Acestea sunt bacterii care joacă un rol 

preponderent în procesul geochimic prin capacitatea lor de a dizolva sau precipita anumite metale ca fierul, 

manganul. Capacitatea de autoepurare a acestor bacterii rămâne totuşi foarte redusă raportată la activitatea 

bacteriană de suprafaţă. 

4. Descrierea schemei de alimentare cu apă 

În general, fiecare sistem de alimentare cu apă cuprinde următoarele elemente principale: 

 priza de apă aleasă în conformitate cu sursa de apă; 

 pompare; 

 conducte de aducţiune; 

 staţie de tratare şi clorare, după caz; 

 stocarea apei; 

 distribuţia prin reţele de conducte prevăzute cu cişmele stradale, racorduri la clădiri, 

hidranţi, cămine de golire, dezaerisire, subtraversări de drumuri sau de râuri, etc.  

 

Schema generală propusă pentru alimentarea cu apă a comunei virtuale - „Captare prin 

foraj” cuprinde: 
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 asigurarea debitului necesar de 7,81 l/s din acviferul de adâncime prin intermediul unui front 

de captare format din 2 foraje; 

 conducta de aducţiune dintre foraje; 

 staţie de clorare în bazin închis (aşa-zisul vas de contact şi de reacţie); 

 presiunea pompei din staţia de foraj împinge apa pana ajunge în rezervorul de înmagazinat; 

 rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 424 mc., situat la o înălţime de 15 m deasupra 

ultimilor consumatori din reţeaua stradală; 

 staţie de pompare automată – urmăreşte consumul din reţeaua de apă – dacă geografia 

locului nu permite amplasarea unui rezervor din care sa se asigure alimentarea cu apă prin cădere liberă; 

 reţea de distribuţie pentru alimentarea cu apă a unităţii administrativ-teritoriale respective. 

 

Sursele subterane din România – Vest şi Sud-Vest care necesita tratare se caracterizează 
în general prin concentraţii ridicate ale fierului şi manganului. Marea majoritate a apelor 
subterane din zona de studiu, de bună calitate, sunt distribuite după o simplă dezinfecţie. Dar se 
găsesc încă reţele alimentate cu apa bruta netratată. În acest caz filiera este extrem de simplă. 

 

 

              Rezervor 
 

Foraje, puţuri 

Dezinfecţie 
Refulare 

Staţie de pompare 

Distribuţie 

 

 

Dezinfecţia este de cele mai multe ori realizată prin clorare (cu clor gazos sau hipoclorit), deoarece 

această instalaţie este mai puţin scumpă şi prezintă dimensiuni reduse. Se mai practică dezinfecţia cu bioxid 

de clor, care influenţează mai puţin gustul, sau prin ultraviolete (UV). 

În acelaşi timp, este preferabil să nu se aplice aceasta tratare apelor167: 

- cu o bună calitate bacteriologică, 

- care nu prezintă mai mult de 0,5 NTU turbiditate, 

- care au pH mai mic de 8, 

                                                 
167 OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU - Développer les compétences pour mieux gérer l'eau – Project WAWMAN – 

«Dezvoltarea industriei apei pentru integrare europeană « - Modulul III, Cap. III – Filiere uzuale de tratare, p. 3, 4 
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- au un conţinut de COT (carbon organic total) mai mic de 2 mg/l, dar acestea trebuie sa respecte 

condiţiile optime de dezinfecţie. 

 

Demersul ştiinţific iniţiat, a vizat realizarea serviciului de apă şi canal, având la bază sursa slab 

încărcată. Această sursă este considerată ca determinând depăşiri la apa tratata numai în ceea ce priveşte 

fierul şi manganul cu frecventa uzuala medie de 20%. Principalii parametri de calitate ai apei brute şi 

tratate în situaţia actuala sunt prezentaţi în tabelul următor. 

 

Variaţia parametrilor de calitate ai apei brute şi tratate - sursa slab încărcată. 

 

Denumire 

parametru 

Caracteristic

i apa brută 

Caracteristic

i apa tratată 

în situaţia 

actuala 

Frecvenţa de 

depăşire a 

prevederilor 

Legii în 

situaţia 

actuala (%) 

Caracteristici apa 

tratată în urma 

viitoarelor reabilitări 

Directiva 

CE98/93/

EC 

Legea 

458/2002 

Fier total (mg/l) 0,2 - 2,0 0,2 - 0.5 20 0,2 0,2 

Mangan (mg/l) 0,05 - 0,5 0,05 - 0.1 20 0,05 0,05 

Azotaţi (mg/l) ≤ 50 ≤ 50 - 50 50 

Azotiţi (mg/l) ≤ 0,5 ≤ 0,5 - 0,5 0,5 

Amoniu (mg/l) ≤ 0,5 ≤ 0,5 - 0,5 0,5 

Hidrogen sulfurat 

(mg/l) 
≤ 0,1 ≤ 0,1 - - 0,1 

 

Tratarea apei analizată ca având depăşiri în ceea ce priveşte fierul şi manganul se face într-un bazin 

prin operaţiunea de clorinare (amestec cu clor).  În cazul în care apa prezintă şi depăşiri în ceea ce priveşte 

amoniul tratarea se face cu hipoclorit de sodiu. Prin tratarea cu hipoclorit de sodiu se obţine eliminarea 

amoniului iar clorul remanent fiind suficient pentru dezinfecţia apei, iar operaţiunea de clorinare separată 

nu mai este necesară.   

Apa provenită din acviferul de adâncime din zona considerată de studiu, nu este caracteristică 

depăşirilor de azotaţi şi azotiţi, ca de altfel întreaga zonă a judeţului Timiş. 

5. Canalizare 

Utilizarea apei de către consumatorii existenţi în raza  de activitate a comunei virtuale a făcut ca apa 

uzată, rezultată să crească în cantitate şi să şiroiască pe rigolele localităţii, creându-se disconfort şi sursă de 

contaminare în perioada caldă a anului. Având în vedere şi directivele CE cu privire la sistematizarea şi 

crearea infrastructurii localităţilor rurale, respectiv obligativitatea introducerii sistemului de canalizare 

concomitent cu introducerea alimentării cu apă curentă în construcţii, demersul ştiinţific a apreciat că se 

impune să se prezinte într-un mod mai restrâns şi principalele etape ca locuri generatoare de costuri în 

activitatea de canalizare. Astfel : 



 225 

Debitul de apă potabilă = 7,8 1/sec., rezultă anual= 246.293mc. /an 

Debitul surselor proprii ale populaţiei: 0,49 l/sec. rezultă Vanual= 15.452 mc/an 

Volumul anual al apelor uzate intrate în staţia de epurare : Vtot.anual = 264.296 mc + 15.452 mc = 

261.748 mc/an 

 

Activitatea de canalizare cuprinde atât gestionarea reţelelor de canalizare menajeră cât şi 

operaţiunea de epurare a apelor uzate menajer şi industrial. 

Preluarea debitului menajer captat se face de un canal menajer colector care le tranzitează spre staţia 

de epurare. Lungimea totala a reţelei de canalizare menajera a localităţii luată în studiu este de 4840 m, 

defalcată pe diametre conform Proiectului Tehnic. Construcţia reţelei de canalizare se realizează din tuburi 

de beton cu mufe, pozate îngropat în tranşee la o cotă situată sub adâncimea de îngheţ. 

În punctele de intersectare a reţelei de alimentare cu apă canalul se pozează întotdeauna sub 

conducta de apă. 

Reţeaua de canalizare se echipează cu cămine de vizitare, întreţinere, racord sau de schimbare a 

direcţiei. Distanta maxima intre cămine de linie este de 60 m. Canalizarea menajeră urmăreşte trama 

stradală pe toată vatra satului. 

6. Staţia de epurare ape menajere  

Conform normelor de epurare mecano-biologică staţia de epurare se dotează cu următoarele obiecte 

principale ; 

Grătarul - este format la interspaţii la o anumită distanţă şi are rolul de a reţine şi separa în prima 

fază componentele solide ale apei colectate.  

Viteza de curgere prin grătar este de 0,53 m/s, iar volumul total de depuneri reţinute intr-o zi este de 

0,0084 mc/zi. 

Debitmetru – are rolul de a măsura şi contoriza debitul afluent în staţia de epurare. 

Separator de grăsimi - construcţie din beton armat format dintr-un compartiment de trecere a apei şi 

un buzunar de colectare a grăsimilor în procesul de decantare - filtrare. 

Decantarea principala - se realizează în decantoare circulare din beton armat. 

Staţiile de pompare apa drenata, apa decantată şi nămol hidratat sunt identice ca structură 

constructivă, executându-se din cheson de beton armat prin procedeul de săpare în interior. 

Staţia de pompare ape decantate ridica apele la nivelul bazinului de dozare a sprinklerelor din filtru 

biologic. 

Staţia de pompare ape drenate repune în circuitul de epurare debitul colectat din zona platformei de 

deshidratare.  

Staţia de pompare nămol hidratat preia nămolul în exces de la procesul de decantare principală şi 

secundară si-l depune pe platforme de deshidratare. 

Filtrele biologice - sunt bazine dreptunghiulare în plan, umplute cu material poros format din 

calupuri de lemn, piatră spartă, cocs, zgură de furnal, cărămida sau material sintetic care împreună 

formează suportul pentru dezvoltarea microorganismelor mineralizatoare. 

Decantorul secundar - este o construcţie orizontală din beton armat, tip cuvă, semiîngropat, format 

din doua compartimente cu rol de a decanta apa preluată. 
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Platforma de uscare a nămolului - asigura desfăşurarea procesului de separare nămol - apă prin 

fenomenul de evaporare şi prin procesul de drenare. 

Pavilionul de exploatare - este o construcţie parter din zidărie de cărămida, cu rolul de a asigura 

componenta funcţională a staţiei de epurare şi cuprinde următoarele activităţi funcţionale : 

- laborator cu nişă biochimie, nişă balanţă, 

- atelier mecanic şi magazie materiale, 

- camera personal cu spălător şi vestiar, cu încadrarea în dimensiunile constructive stabilite de către 

Directivele Comunităţii Europene (între 70 şi 100 mp) 

 

Având în vedere că în urma operaţiei de epurare rezultă două produse principale :  

- apa reintrodusă în emisarul Bega, 

- nămolul, apreciem că se impune o detaliere a procedurilor privind gestionarea nămolului 

rezultat, ca fiind un generator important de costuri în activitatea de canalizare. 

7. Modalităţi de gestionare a nămolului din  staţiile de epurare 

Din literatura de specialitate168, calculele conduc în cazul unui consum de 130l/zi de apă, către un 

volum de 1,87 litri de nămol pe zi. 

Volumul de nămol anual rezultat din tratarea apelor uzate se prezintă astfel : 

Vnămol = 2000 locuitori x 1,87l/loc/zi x 365 zile = 1.365.100 l /an = 1.365 mc / an 

Acest nămol are o umiditate de 97,5 % (respectiv 2,5% substanţă uscată). 

8. Metode de procesare a nămolului : 

1. Deshidratarea chimică (prin dozarea de polielectroliţi şi uscare mecanică), proces care 

micşorează umiditatea nămolului la aprox. 50%. 

 Procesul acesta implică în timp cheltuieli pentru : 

 reactivii chimici (polielectroliţi) – aprox. 1,35 Kg. reactiv / tona de nămol 

 transportul a 682 mc./turte de nămol deshidratat, ceea ce înseamnă : 682 mc x 1.261 kg 

(densitatea turtei) = 860.002 Kg/an = 860 t / an 

 taxa de depozitare a nămolului în deponie. 

 

1. Fermentarea anaerobă (îndigestoare) după care pot fi identificate următoarele metode 

de deshidratare a nămolului : 

 uscare naturală a nămolului pe  paturi de uscare ;  

 uscare a nămolului prin metodă mecanică. 

 

a) uscare naturală a nămolului pe  paturi de uscare : 

                                                 
168 Negulescu, C. A. L. – Prelucrarea şi Valorificarea Nămolurilor Rezultate din epurarea Apelor Uzate Orăşeneşti, Industriale 

şi din zootehnie – Ed. Agrotehnica, Bucureşti, 2006  
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Pentru aplicarea acestei metode este nevoie de construirea paturilor de uscare sau de identificare a 

acestora, fiind cunoscut faptul că încărcarea de nămol pe un asemenea pat în grosime de 1,5 – 1,8 mc 

nămol umed / mp / an este necesară o suprafaţă de 910 mp. (minim), respectiv 758 mp. (maxim), astfel : 

Suprafaţa necesară pentru paturi : 1.356 mc / 1,5 mc/mp/an = 910 mp. 

                 1.365 mc / 1,8 mc/mp/an = 758 mp. 

 

În cadrul acestei metode de uscare a nămolului se impune tratarea nămolului pe paturile de 

uscare în agricultură. Conform Directivei Europene a azotaţilor (91/676/EEC) se recomandă un indice de 

aplicare a nămolului în agricultură de 10 tone substanţă uscată pe hectar, rezultând 20 de tone nămol (cu 

50% umiditate) / ha / an. 

În România normele de încărcare a nămolurilor pe terenurile agricole169 variază între 22 şi 44 tone 

de nămol, rezultând o medie de 33 %. 

Suprafaţa necesară de teren agricol (activă vegetal) de pe paturile de uscare, ţinând seama de 

faptul că împrăştierea se face de două ori pe an, în condiţiile celor 860 tone nămol cu 50% umiditate, ar 

rezulta 13 hectare teren activ vegetal (860t cu 50% umiditate are 430 tone substanţă uscată ; 430 Tone 

substanţă activă / 33 tone substanţă activă pe hectar = 13 hectare). Această metodă se doreşte a fi cea pusă 

în practică. 

 

b) uscare a nămolului prin metodă mecanică se caracterizează prin aceea că nu necesită reactivi, 

dar presupune existenţa unor instalaţii specializate cum ar fi : centrifugă, vacuum filtru, filtru presă, filtru 

presă cu bandă, instalaţii care necesită un consum mare de energie electrică. 

Metoda nu mai presupune identificarea unei suprafeţe de teren pentru amenajarea paturilor de 

uscare ci doar un depozit intermediar până la transportul nămolului în agricultură sau la deponie (deponie 

ecologică autorizată de către ministerul mediului). 

 

4.2.2. Calculaţia costurilor serviciului public de apă şi canal 

 

Din prezentarea descriptivă a activităţii de captare, tratare, distribuţie a apei potabile, respectiv a 

evacuării şi tratării apelor uzate se observă că se pot identifica următoarele centre de cost astfel : 

Aceste centre de cost au un anumit specific de activitate care participă direct sau indirect la 

producţie : 

ACTIVITATEA DE TRATARE APĂ – captarea apei din subteran, tratarea şi distribuirea în 

reţelele de apă la beneficiari; 

ACTIVITATEA DE REŢELE APĂ– întreţinerea şi exploatarea reţelelor de distribuţie a apei 

potabile; 

ACTIVITATEA DE REŢELE CANAL – întreţinerea şi exploatarea reţelelor de canalizare ; 

ACTIVITATEA DE EPURARE - asigură pomparea şi epurarea apelor reziduale ;  

ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ – vizează administraţia generală şi serviciile: relaţiile cu 

publicul, administrativ, tehnic, achiziţii, contabilitate-financiar-resurse umane, compartimentul juridic, 

compartimentul de informatică,  de control al calităţii, investiţii şi altele. 

 

                                                 
169 ibidem., p. 192 
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Demersul ştiinţific iniţiat, deşi a vizat identificarea locurilor generatoare de costuri în vederea 

implementării unei metode de calculaţie a acestora cât mai aproape de realitate, a considerat că este oportun 

să se prezinte şi câteva aspecte de ordin tehnic pentru a facilita înţelegerea propunerilor pe care le 

considerăm a fi avute în vedere. 

Nu trebuie să omitem, însă, faptul că serviciul de apă potabilă şi canalizare înfiinţat ca un serviciu 

specializat în cadrul primăriei pentru deservirea celor 2000 de locuitori cu necesităţile fiecăruia în parte, 

precum şi a celorlalţi consumatori care desfăşoară diverse activităţi pe raza comunei virtuale nu va realiza 

venituri corespunzătoare care să le acopere în totalitate costurile ocazionate şi că este necesară intervenţia 

cu resurse financiare suplimentare din bugetul funcţional al comunei. Diferenţa dintre încasări şi costuri 

va constitui punctul de plecare în analiza menţinerii serviciului în cauză sau externalizarea acestuia 

către un operator specializat în activitatea de apă şi canal. 

În condiţiile în care diferenţa dintre venituri şi costuri este suportabilă de către bugetul funcţional al 

comunei, în acest caz sumele acordate de către primărie pot fi încadrate în categoria subvenţiilor locale 

fiind contabilizate ca atare, sub forma veniturilor pentru beneficiar şi a cheltuielilor pentru furnizor. 

În cazul în care contabilitatea se conduce numai de către compartimentul financiar – contabil al 

primăriei, conform clasificaţiei funcţionale, dar şi economice considerăm că activităţile trebuiesc mai întâi 

simbolizate cu o anumită cifră astfel încât principiile de calculaţie a costurilor – principiul localizării, al 

separării şi principiul delimitării – să devină operabile pe activităţile enunţate mai sus. Astfel, pe lângă 

capitolul, sursa de finanţare, subcapitolul şi paragraful, apreciem că este necesară, tot din două cifre să 

evidenţiem activitatea. În cazul nostru, în contabilitatea primăriei comunale virtuale vor fi introduse, pentru 

serviciul public „Alimentare cu apă şi canal”, următoarele codificări: 

 

 01 – Activitatea de tratare apă, 

 02 – Activitatea de reţele apă, 

 03 – Activitatea de reţele canal, 

 04 – Activitatea de epurare. 

 

Aceste codificări vor fi ataşate la simbolul contului stabilit după clasificaţia funcţională, 

respectiv a destinaţiei costurilor şi care apreciem că va oferi o imagine cât mai fidelă a tuturor 

consumurilor ocazionate pentru activitatea în cauză.  

 

Pornind de la acest concept prezentăm mai jos un model de formare a conturilor de costuri după 

clasificaţia funcţională, completată ulterior cu cea economică. De exemplu: 

Formarea contului contabil privind costurile directe cu salariile de bază în cadrul activităţii de 

„Tratare apă”: 

 

641.70.02.05.01.01 în care: 

641 – simbol cont contabil sintetic conform planului general de conturi conform OMFP 1917/2005; 

70 – capitol de costuri: „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”; 

02 – sursa de finanţare – Bugetul Local; 

05 – subcapitolul - alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice ; 

01 – paragraful - alimentare cu apă; 

01 – activitatea -  captare apă. 
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Plecând de la această simbolizare, costurile se pot grupa în costuri directe şi costuri indirecte, 

utilizând clasificaţia economică după natura acestora, respectiv de personal, materiale, dobânzi, cheltuieli 

cu activele neamortizabile, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor, cheltuieli cu reparaţiile capitale, 

diferenţe de curs aferente datoriei publice, etc.. Revenind la exemplul de mai sus, contul va continua 

desfăşurarea pe analitic cu: 

 

10 – titlul „costuri de personal”; 

01 – articolul „costuri salariale în bani”; 

01 – aliniatul „salar de bază”. 

 

Referitor la costurile cu salariile directe din cadrul activităţii de tratare apă acestea vor fi evidenţiate 

astfel: 

 

Aliniatul Simbol cont  

salarii de bază, 

salarii de merit, 

spor de vechime, 

spor pentru condiţii deosebite de muncă, 

ore suplimentare, 

premii acordate,  

indemnizaţii de detaşare, 

alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă,  

sume acordate sub formă de alocaţii pentru locuinţe, 

alte drepturi salariale în bani, 

tichete de masă, 

uniforme şi echipament obligatoriu,  

locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa, 

transportul la şi de la locul de muncă, 

alte drepturi salariale în natură, 

contribuţii pentru asigurări sociale de stat,  

contribuţii pentru fondul de şomaj, 

contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate, 

contribuţii pentru asigurări de muncă şi boli profesionale,  

prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi,  

contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii,  

contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale. 

 

641.70.02.05.01.01. 10.01.01 

641.70.02.05.01.01. 10.01.02 

641.70.02.05.01.01. 10.01.04 

641.70.02.05.01.01. 10.01.05 

641.70.02.05.01.01. 10.01.07 

641.70.02.05.01.01. 10.01.08 

641.70.02.05.01.01. 10.01.13 

641.70.02.05.01.01. 10.01.14 

641.70.02.05.01.01. 10.01.16 

641.70.02.05.01.01. 10.01.30 

642.70.02.05.01.01. 10.02.01 

642.70.02.05.01.01. 10.02.03 

642.70.02.05.01.01. 10.02.04 

642.70.02.05.01.01. 10.02.05 

642.70.02.05.01.01. 10.02.30 

645.70.02.05.01.01. 10.03.01 

645.70.02.05.01.01. 10.03.02 

645.70.02.05.01.01. 10.03.03 

645.70.02.05.01.01. 10.03.04 

645.70.02.05.01.01. 10.03.05 

645.70.02.05.01.01. 10.03.06 

645.70.02.05.01.01. 10.03.07 
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În mod similar se formează conturile de costuri directe privind materiile prime şi materialele, 

respectiv cele cu amortizarea imobilizărilor – acolo unde este cazul – şi cu reparaţiile capitale, indicând 

simbolul contului prevăzut în OMF nr. 1917/2005. 

 

Pentru celelalte activităţi, respectiv: activitatea de reţele apă, activitatea de reţele canal şi 

activitatea de epurare, formarea conturilor de costuri directe urmează aceeaşi procedură, astfel apreciem 

că nu se pune problema întâmpinării unei dificultăţi în elaborarea unei metodologii unitare cu privire la 

determinarea costurilor directe ale acestui serviciu public.  

În ceea ce priveşte determinarea costurilor indirecte, respectiv cele care privesc activitatea de 

administraţie generală şi a serviciilor: relaţiile cu publicul, administrativ, tehnic, achiziţii, contabilitate-

financiar-resurse umane, compartimentul juridic, compartimentul de informatică, de control al calităţii, 

investiţii şi altele, în condiţiile în care serviciul financiar contabil al primăriei conduce evidenţa tehnico-

operativă şi contabilitatea serviciului de apă şi canal, considerăm că, repartizarea costurilor pe acest 

serviciu să aibă la bază criteriul total costuri directe pe activităţi. Prin acest procedeu apreciem că nu se vor 

greva în mod nejustificat costurile activităţilor, ţinând cont de faptul că în condiţiile în care costurile nu vor 

fi recuperate în totalitate prin tarif, bugetul local poate interveni subvenţionând diferenţa tarif – costuri, 

ţinând cont şi de directivele Uniunii Europene, potrivit cărora activitatea de apă şi canal nu trebuie să 

depăşească 4% din coşul zilnic de consum al unei familii.  

 

În condiţiile în care serviciul public de apă şi canal se realizează şi funcţionează ca şi o 

activitate separată, în cadrul unităţii administrativ teritoriale comunale, în aceste condiţii demersul 

ştiinţific iniţiat a vizat atât partea de localizare a costurilor pe locurile lor generatoare (tratare apă, reţele 

apă, reţele canal, epurare), cât şi urmărirea efectivă a acestora propunând şi o metodă de calculaţie mai 

puţin utilizată şi anume metoda ABC – Activity Based Costing. Astfel: 

Metoda vizează o situaţie tipică într-o unitate mică de producţie ce presupune existenţa unor 

produse sau servicii bune din punct de vedere tehnic şi livrate la timp; clienţii sunt satisfăcuţi. Cu toate 

acestea, după o dezvoltare mare în primii ani de funcţionare, profitabilitatea ajunge la un nivel inacceptabil. 

Realitatea este că nimeni nu ştie sigur ce produse sau servicii aduc bani şi ce produse sau servicii cheltuiesc 

bani. Pentru a determina „adevăratul” cost este nevoie de un nou sistem de calculaţie. 

Costul complet măsoară consumul de resurse pe un obiect de calculaţie, portofoliu de produse, 

servicii sau de clienţi. 

Metodele de calculaţie tradiţionale determină costul pornind de la cheltuielile pe centre de 

responsabilitate sau pe naturi de cheltuieli. După calculul costului complet pe obiecte de calculaţie, se pate 

obţine structura marjelor şi profitabilitatea obiectului de calculaţie. 

În acest demers, costul de producţie este evaluat pe baza consumurilor cu manopera, cu energia şi 

cu materiile prime (costuri directe). Costurile indirecte sunt arbitrar alocate pe baza unor chei de repartizare 

variabile. Se presupune în mod arbitrar că există o relaţie între cheltuielile indirecte şi produse, respectiv 

servicii. 

Costurile indirecte creează iluzia unei legături costuri / produse / servicii care în realitate nu există. 

Aceasta poate conduce la externalizarea producţiilor, crezând că sunt înstrăinate şi costurile 

corespunzătoare, şi la pierderea venitului, conservând din păcate mare parte din costuri. 

Principalul pericol al costurilor complete imprecise este o proastă evaluare a activului circulant 

(stocuri), cu efecte de deformare a rezultatelor contabile. Pe baza costului complet real: 

■ se pot identifica producătorii, respectiv consumatorii de bani; 

■ se calculează punctul de echilibru; 
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■ se compară diferitele opţiuni; 

■ se descoperă posibilităţi de îmbunătăţire a costului; 

■ se poate pregăti şi actualiza un plan de afaceri; 

■ se îmbunătăţeşte procesul de luare a deciziilor strategice. 

În concluzie, o viziune pertinentă asupra costurilor complete şi profitabilităţii obiectelor de 

calculaţie este indispensabilă. 

Metoda ABC a apărut în Statele Unite spre sfârşitul anilor ’80 şi se bazează pe un nou mod de a 

gândi structura unităţii. Metoda ABC se distinge mai ales ca o metodă mai exactă de calcul a costului. Ea 

se concentrează asupra costurilor indirecte şi nu asupra costului complet. 

Acest sistem, al cărui demers rămâne subiect pentru numeroase întrebări şi discuţii, pare să aducă 

răspunsuri la un anumit număr de preocupări actuale în controlul de gestiune, atât în managementul 

costurilor, cât şi în domeniul performanţei. 

În metoda ABC activităţile sunt obiectele de calculaţie primare. Se „numeşte” mai degrabă 

decât se repartizează fiecare categorie de cost pe obiectul de calculaţie corespunzător: cheltuielile indirecte 

se transformă în directe. Cheltuielile indirecte sunt alocate activităţilor în care este „organizată” unitatea. 

Costurile acestor activităţi sunt ulterior repartizate pe obiecte de calculaţie, ca de exemplu produse, servicii 

sau clienţi, în funcţie de activităţile pe care le folosesc170. 

Obiectele de calculaţie consumă activităţi. Activităţile sunt cele care utilizează resurse (determinând 

costuri) şi generează valoare. Ele constituie esenţa managementului bazat pe activităţi (ABM). 

Resursele sunt, în management, numai un nivel de control, o rezultantă sau o condiţie, dar nu 

obiectul direct al diagnosticului sau al analizei. 

Activitatea este un concept dinamic. Managementul activităţii înseamnă managementul  în timp, 

respectiv ataşarea la animarea gestiunii continue şi la gestiunea schimbării. 

O activitate se caracterizează prin: 

■ durată; 

■ adaptare continuă; 

■ stări multiple şi evolutive; 

■ dinamică; 

■ cunoştinţe şi tehnologii în cadrul managementului; 

■ modificare continuă; 

■ schimburi „conversaţionale” (interactivitate, continuitate); 

■ dialog de gestiune continuu. 

Metoda ABC se foloseşte în unităţile în care cheltuielile indirecte sunt mari, producţia este 

diversificată, costul erorilor este ridicat, iar competiţia este acerbă. 

Procedura ABC presupune parcurgerea următoarelor etape: 

■ construirea nomenclatoarelor de activităţi pentru fiecare obiect de calculaţie. O activitate 

este un ansamblu de sarcini atribuite unor persoane şi legate de un obiectiv precis. 
Această fază, de analiză a activităţilor, aduce cele mai multe informaţii şi este aplicabilă 

tuturor activităţilor din unitate; 

■ fiecărei activităţi îi sunt alocate resursele pe care le consumă; 

                                                 
170 Brăescu, M., Jinga, G., - Măsurarea şi evaluarea performanţei întreprinderii prin metoda ABC – Revista Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune, nr. 2 din 2002, p. 36 
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■ alegerea inductorilor de costuri; pentru a simplifica, activităţile care au acelaşi inductor se 

regrupează activităţile; 

■ stabilirea nomenclatoarelor de obiecte de calculaţie; 

■ calculul costului unitar. 

 

Revenind la studiul de caz propus, această societate comercială extrage, tratează şi comercializează 

două produse: A – apă potabilă  şi B – apă epurată, ambele măsurate în metri cubi.  

Facturarea către clienţi se face pe baza citirii contoarelor de distribuţie a apei potabile către 

consumator şi a unui normativ de rezultare a apei uzate care apoi este epurată.  

Înregistrarea apei extrase prin puţurile de forare se face prin înregistrarea apei în contoarele de 

extracţie a apei şi de intrare în staţia de tratare. Această apă extrasă fiind în permanenţă sub presiune pe tot 

circuitul ei: captare, tratare, rezervor de înmagazinare, distribuţie prin conducte către consumatori, ne 

conduce la afirmaţia că dacă în cadrul acestui circuit nu sunt defecţiuni şi teoretic nu sunt pierderi pe reţele, 

atunci diferenţa dintre apa captată din foraj şi apa facturată către populaţie va fi cantitativ, apa aflată pe 

circuit, mai puţin apa tehnologică care ar fi de 1-3% din apa captată.  

 

Presupunem că în cursul unui an calendaristic, cheltuielile indirecte s-au ridicat la suma de 50.000 

lei, vânzările la 246.293 mc A şi 261.748 mc B – considerăm în modelul teoretic că toată cantitatea de 

apă ce se extrage va fi şi livrată în acelaşi an, neţinând seama de apa existentă pe reţelele de 

distribuţie şi neconsumată. Cheltuielile indirecte se repartizează în funcţie de cheltuielile directe. 

Obiectivul de profitabilitate este de 10% din preţul de vânzare. Nici un stoc nu a fost înregistrat nici la 

începutul, nici la sfârşitul perioadei. 

Metoda tradiţională pe care societatea comercială ar putea să o utilizeze pentru determinarea 

costului produselor comercializate constă în adăugarea la costul direct de producţie al fiecărui produs a unei 

cote-părţi din cheltuielile indirecte imputate în funcţie de cheltuielile directe (ex. cheia de repartizare ar 

putea fi total cheltuieli directe171 – foarte uzitată şi destul de echitabilă pentru toate activităţile). 

Metoda ABC pe care societatea comercială ar putea de asemenea să o implementeze presupune 

analiza şi gruparea activităţilor de funcţionare astfel: 

 

Activitatea Valoare costuri 

indirecte 

Inductorul 

Achiziţii 5.000 Număr comenzi 

Comercializare 5.000 Număr produse 

Producţie: tratare şi epurare 35.000 Ore manoperă directă 

Gestiunea stocurilor 5.000 Număr tipuri de materii prime 

 

Informaţii complementare: 

Inductori Total Produsul A Produsul B 

Număr comenzi (consumatori) 1.500 750 750 

                                                 
171 Convorbiri purtate cu conducerea Regia Autonomă Apă şi Canal “AQUATIM“– operator regional apă din judeţul Timiş – 

Dir. Ec. Giuchici Rozalia 
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Inductori Total Produsul A Produsul B 

Număr produse (mc) 508.041 246.293 261.748 

Ore manoperă directă 14.400 7200 7200 

Număr tipuri de materii prime  1 1 0 

 

Vom calcula în paralel: 

a) costul complet comercial şi preţul de vânzare prin metoda de calculaţie tradiţională; 

b) costul complet comercial şi preţul de vânzare prin metoda ABC. 

a) Metoda tradiţională: 

Identificarea principalelor cheltuieli directe172: 

 

Pentru produsul apă potabilă: 

- preţul apei brute extrase, plătit la Apele Române este de 45lei/1000 mc, 

- consumul de reactiv dezinfecţie: doză de clor (0,2mg/l) = 100 kg/an (2x tuburi), în valoare 

de 2 x 42,8 lei/tub =  85,6 lei/an, 

- costul transportului special pentru clor: (tarif = 2,59 lei/km) x aprox. pt. 270 km = 699,4 

lei/an,  

- energia electrică necesară pompelor de captare şi distribuţie: (respectiv calculat la un consum 

specific de : 0,25 kWh/mc ): E = 246.293 mc/an x 0,25 kWh/mc = 61.573 kWh 

61.573 kWh x 0,3992 lei = 24.580 lei 

- costul suplimentar al energiei electrice iarna necesar încălzirii micii uzine de apă:  

 1,5 kWh x 24 x 120 zile = 4320 kWh, 4320 kWh x 0,3992 lei = 1.725 lei 

- salariile directe : 2 persoane angajate pentru asigurarea permanenţei la uzina de apă şi citire 

contoare, salarii 800 lei brut: 

 2 x 800 lei x 12 luni = 19.200 lei 

 contribuţiile la salarii (30,35%) = 5.827 lei 

 Din însumarea acestora rezultă un total al costurilor directe pe an în sumă de: 11.092 lei + 

85,6 lei + 699,4 lei + 24.580 lei + 1.725 lei + 19.200 lei + 5.827 lei = 63.209 lei 

 Costul unui metru cub de apă potabilă, prin prisma cheltuielilor directe de exploatare 

este de 0.2566 lei.  

  

Pentru produsul apă epurată: 

                                                 
172 Convorbiri purtate cu conducerea Regia Autonomă Apă şi Canal “AQUATIM“– operator regional apă din judeţul Timiş - Dl. 

Nicosevici Mircea,  
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- preţul apei deversate în emisar plătit la Apele Române este de 0 lei/1000 mc în condiţii ideale de 

epurare, dar în mod real se mai adaugă penalităţi privind calitatea la deversare după epurare de aprox.7 lei 

/1000 mc. Deci se poate lua în calcul un cost de 261.748 mc/an x 7 lei/1000 mc = 1.832 lei /an 

- consumul de reactivi = 0  

- energia electrică pentru utilajele de epurare (media consumului utilajelor de epurare pentru o staţie 

de epurare automată la necesarul prezentat): 7,5 kWh x 24 h x 365 zile = 65.700 kWh; 65.700 kWh x 

0,3992 lei = 26.227 lei 

- costul suplimentar al energiei electrice iarna necesar încălzirii staţiei de epurare:  

 1,5 kWh x 24 x 120 zile = 4320 kWh, 4320 kWh x 0,3992 lei = 1.725 lei 

- salariile directe : 2 persoane angajate pentru asigurarea exploatării la staţia de epurare şi tratare 

nămol, salarii 800 lei brut: 

 2 x 800 lei x 12 luni = 19.200 lei 

contribuţiile la salarii (30,35%) = 5.827 lei 

- costul utilajelor necesare împrăştierii nămolului (12 zile/an, în special între culturi) pe cele 13 ha. 

de teren agricol activ vegetal (închiriere tractor + MIG (maşină de împrăştiat gunoi) + ifron cu tot cu 

personalul specializat în a le utiliza) =  12 zile x 10 h/zi x 8 litri motorină / utilaj / h x 2 utilaje 

consumatoare x 3 (coeficientul de multiplicare a consumului care să acopere chiria utilajului) x 3 lei/litru 

de motorină = 17.280 lei 

Din însumarea acestora rezultă un total al costurilor directe pe an în sumă de: 1.832 lei + 26.227 

lei + 1.725 lei + 19.200 lei + 5.827 lei + 17.280 = 72.091 lei 

Costul unui metru cub de apă epurată prin prisma cheltuielilor directe de exploatare este de 

0,2754 lei. 

 

Din Studiul de Fezabilitate privind introducerea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 

comuna luată în considerare, cercetând Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizării 

obiectivului de investiţie alimentare cu apă a comunei virtuale rezultă: 

- Capitolul 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului: 26.500 lei  

- Capitolul 2: Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (reţele racord, drumuri de 

exploatare) : 40.000 lei 

- Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 397.997 lei 

- Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: 2.061.808 lei 

- Capitolul 5: Alte cheltuieli (organizare şantier, comisioane ISC, neprevăzute): 134.232 lei 

- Capitolul 6: Cheltuieli pentru darea în exploatare: 35.030 lei 

- TOTAL DEVIZ GENERAL ALIMENTARE CU APĂ: 2.695.576 lei, adică 816.841 euro 

(la un curs mediu de 3,3 lei/EUR) 

 

Pentru introducerea sistemului de canalizare şi epurare, potrivit aceluiaşi studiu de fezabilitate, 

rezultă valorile: 

- Capitolul 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului: 132.380 lei  

- Capitolul 2: Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (reţele racord, drumuri de 

exploatare) : 147.880 lei 
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- Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 247.748 lei 

- Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: 2.694.691 lei 

- Capitolul 5: Alte cheltuieli (organizare şantier, comisioane ISC, neprevăzute): 325.241 lei 

- Capitolul 6: Cheltuieli pentru darea în exploatare: 23.591 lei 

- TOTAL DEVIZ GENERAL CANALIZARE ŞI EPURARE APĂ: 3.571.531 lei, adică 

1.082.282 euro (la un curs mediu de 3,3 lei/EUR) 

 

Ţinând seama de prevederile legislaţiei173 ce reglementează duratele normale de funcţionare a 

activelor fixe, considerăm că pentru a simplifica puţin munca de calcul a amortizării imobilizărilor mai sus 

amintite, vom lua ca şi medie a duratelor normale de funcţionare a activelor fixe durata de 24 de ani. 

Bineînţeles, că în cazul concret de calcul a costului privind amortizarea imobilizărilor se va ţine seama 

întocmai de duratele normale de funcţionare a fiecărui activ fix, iar contabilizarea acestora se va face 

potrivit catalogului de clasificare a activelor fixe, ştiind exact ce activ fix deserveşte realizarea unui anumit 

produs A sau B. 

În acest caz costul cu amortizarea activelor fixe este un cost direct identificabil pe produs. 

Aşadar: 

- în cazul produsului apă potabilă vom mai avea un cost nemonetar cu amortizarea 

imobilizărilor de: 2.695.576 lei : 24 ani = 112.316 lei/an, ceea ce va conduce spre un cost al unui metru 

cub de apă potabilă furnizată consumatorului final de:  

112.316  lei/an + 63209 lei/an = 175.552 lei/an, 175.552 lei/an: 246.293 mc/an = 0,7126 lei/mc; 

- în cazul produsului apă epurată vom mai avea un cost nemonetar cu amortizarea 

imobilizărilor de: 3.571.531 lei : 24 ani = 148.814 lei/an ceea ce va conduce spre un cost al unui metru 

cub de apă epurată de:  

148.814  lei/an + 72.091 lei/an = 220.905 lei/an, 220.905 lei/an: 261.748 mc/an = 0,8440 lei/mc; 

 

În stabilirea costului activităţii de bază ar trebui să ţinem seama şi de faptul că în primii 5 ani de 

funcţionare nu vom avea cheltuieli foarte mari cu reparaţiile, totuşi am putea fi prevăzători, prin bugetarea 

nu foarte optimistă a cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea activelor fixe de 1% pe an din valoarea 

totală a investiţiilor, lucru care ar conduce la majorarea costului unui metru cub de apă potabilă la 0,8220 

lei/mc şi al unui metru cub de apă epurată la 0,9804 lei/mc. Reparaţiile vor fi atent urmărite unde se 

realizează pentru că în funcţie de destinaţia lor vor fi afectate şi costurile directe ale produselor luate 

în studiu: A sau B. 

 

Pentru determinarea costului complet va fi necesară luarea în considerare a cheltuielilor 

indirecte  - în cazul nostru cheltuielile generale de administraţie şi a celor de desfacere. 

 

Total cheltuieli directe = 0,8220 lei x 246.293 mc + 0,9804 lei x 261.748 mc = 459.071 lei. Calculul 

coeficientului de repartizare a cheltuielilor indirecte = 50.000 lei : 459.071 lei = 0,1089. 

Cheltuielile indirecte repartizate asupra produsului A = 0,1089 x  202.453 lei = 22.047 lei  

Cheltuieli indirecte repartizate asupra produsului B = 0,1089 x  256.618 lei = 27.953 lei  

                                                 
173 HOTĂRÂRE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, EMITENT: GUVERNUL, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 13 ianuarie 2005, 

punctul 1.8. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare. 
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Costul complet comercial unitar va fi de: 

 

Elemente Produsul A Produsul B 

Cheltuieli directe 0,8220 0,9804 

Cheltuieli indirecte 0,0895 0,1068 

Cost complet  0,9115 1,0872 

 

Dacă se stabileşte preţul de vânzare în condiţiile de profitabilitate a activităţii de apă şi canal 

de 10% rezultă următoarele: 

■ Produsul A: 0,9115 + 10% x X + 19% x X = X 

■ Produsul B: 1,1087 + 10% x Y + 19% x Y = Y  

 

X = 1,2838 lei 

Y = 1,5615 lei 

b) Metoda ABC: 

 

Activitate Cost 
Inductori 

produsul A 

Cheltuieli 

aferente 

produsului A 

Inductori 

produsul 

B 

Cheltuieli 

aferente 

produsului B 

Achiziţii 5.000 750 2.500 750 2.500 

Comercializare 5.000 246.293 2.085 261.748 2.915 

Producţie: tratare şi epurare 35.000 7.200 17.500 7.200 17.500 

Gestiunea stocurilor 5.000 1 5.000 0 0 

TOTAL 50.000 - 27.085 - 22.915 

 

Se observă din datele prezentate că situaţia s-a inversat: nu produsul B acaparează cea mai mare 

parte din costurile indirecte ci produsul A. Aceasta tocmai datorită faptului că, resursele consumate au fost 

alocate consumatorului şi nu prin redistribuire conform algoritmului către cele două produse, prorata cu 

totalul cheltuielilor directe. 

 

Din calcularea costurilor unitare ale produselor rezultă: 

■ pentru produsul A: 

cheltuieli directe: 0,8220 lei/mc 

cheltuieli indirecte: 27.085 lei : 246.293 mc = 0,1099 lei/mc 



 237 

- costul complet comercial : 0,9319 lei/mc 

■ pentru produsul B: 

cheltuieli directe: 0,9804 lei/mc 

cheltuieli indirecte: 22.915 lei : 261.748 mc = 0,0875 lei/mc 

- costul complet comercial: 1,0679 lei/mc 

 

Elemente Produsul A Produsul B 

Cheltuieli directe 0,8220 0,9804 

Cheltuieli indirecte 0,1099 0,0875 

Cost complet  0,9319 1,0679 

 

Determinarea preţului de vânzare: 

■ Pentru produsul A: 0,9319 + 10% x X + 19% x X = X 

X = 1,3135 lei /mc 

■ Pentru produsul B: 1,0679 + 10% x Y + 19% x Y = Y 

Y = 1,5041 lei/mc 

 

Din compararea rezultatelor, respectiv a costurilor unitare, pentru apa potabilă şi apa epurată, 

determinate prin cele două metode se observă ca metoda ABC are o anumită fidelitate şi surprinde mai 

concret activitatea desfăşurată, reducând decalajul creat artificial între costul unitar al apei potabile şi 

costul unitar al apei epurate. Din literatura de specialitate cercetată şi din experienţa ţărilor dezvoltate din 

punct de vedere al acestui serviciu public rezultă că raportul dintre costul unitar al apei potabile şi al apei 

epurate trebuie să fie cuprins între 1,1 şi 1,2%. În cazul nostru raportul este de 1,1451%. 

 Mai precizăm totodată că activitatea de epurare necesită costuri mult mai mari decât 

activitatea de captare şi tratare a apei dată fiind grija pentru calitatea apei deversată în emisare de 

suprafaţă cu impact imediat asupra mediului înconjurător.  

 

Metoda ABC nu se mulţumeşte să permită doar calculul costului complet; ea poate fi privită şi ca un 

mijloc de a gestiona performanţa unităţii. 

Este performant în întreprindere tot ceea ce, şi numai ceea ce, contribuie la ameliorarea cuplului 

valoare-cost şi la atingerea obiectivelor strategice. Din contră, nu este neapărat performant ceea ce 

contribuie la diminuarea costului sau la creşterea valorii, luate în mod izolat. A fi performant înseamnă a fi 

eficient şi eficace în acelaşi timp: 

Performanţă = Eficienţă + Eficacitate 

Prin eficienţă se înţelege atingerea obiectivelor stabilite (ieşire) prin respectarea resurselor 

(mijloacelor) negociate. 

Prin eficacitate se înţelege atingerea obiectivului rezultat (ieşire) cu respectarea aşteptărilor 

partenerilor. 

Astfel, după cum se poate vedea din tabelul de mai jos, pentru o unitate pot exista mai multe 

situaţii: 
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 Cifra de afaceri Cost Performanţă 

Buget iniţial 10.000 10  

Prima situaţie 11.000 12 Eficace/neeficient 

A doua situaţie 9.500 9 Ineficace/eficient 

A treia situaţie 9.800 10 Ineficace/neeficient 

A patra situaţie 10.600 9 Eficace/eficient=performant 

 

Este cunoscut faptul că noţiunea de performanţă este o noţiune mai amplă care nu vizează numai 

partea de management a unei unităţi şi cuprinde însă şi modul cum sunt gestionate resursele, respectiv cum 

acestea sunt consumate şi generează efectele pe care unitatea le vizează. Una din laturile gestionării 

resurselor este chiar alegerea metodei optime de determinare a costului efectiv pentru produsul sau 

serviciul public analizat. Spunem noi că metoda în acest caz este metoda ABC. 

Dacă metoda ABC vizează calculul efectiv al costului unor servicii de interes public, în ceea ce 

priveşte activitatea de normare, bugetare apare imperios necesar crearea unei infrastructuri software 

capabilă să furnizeze informaţiile necesare, dacă este cazul în totalitate sau secvenţial.  

Demersul ştiinţific a vizat cercetarea şi implementarea metodei de calculaţie a costurilor pe 

activităţi, cu toate că dacă serviciul de apă şi canal se realizează ca şi o activitate separată cu o conducere 

proprie, cu o personalitate juridică proprie, sub forma unei societăţi comerciale cu participare integrală la 

capitalul social al acesteia al consiliului local comunal, societatea poate adopta una din metodele clasice 

de calculaţie a costurilor în cadrul contabilităţii interne de gestiune, aşa cum aceasta este utilizată de 

către societăţile comerciale româneşti. 

Sistemul propus de gestionare şi coordonare a diferitelor structuri poate fi realizat sub forma 

unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning). 

Un sistem ERP reprezintă o infrastructură software ce oferă suport de gestiune şi coordonare a 

diferitelor structuri şi procese din unitate, în vederea realizării obiectivelor de afaceri, în cazul nostru fiind 

vorba de întreaga gestionare a activităţii unităţii administrativ – teritoriale comunale: fiind vorba de 

activitate funcţională şi de dezvoltare. 

ERP - ul se prezintă ca un sistem de gestiune integrată a proceselor ce se desfăşoară în cadrul unei 

unităţi şi presupune realizarea unei mai bune comunicări, îmbunătăţind cooperarea şi interacţiunea dintre 

diverse compartimente funcţionale existente în cadrul unităţii administrativ – teritoriale comunale. 

Schimbările radicale din domeniul gestiunii domeniului public şi creşterea activităţilor din cadrul 

unei comune necesită adaptarea permanentă, adaptare ce pune la încercare capacităţile de efort şi analiză 

ale resurselor unităţii administrativ - teritoriale. Sistemele ERP (Enterprise Resource Planning) au fost 

create ca soluţie la aceste provocări, din simplul fapt ca sunt capabile să proceseze un volum foarte mare de 

date şi informaţii agregate în scopul optimizării şi eficientizării proceselor ce au loc în cadrul stabilirii, 

administrării şi utilizării resurselor proprii şi atrase, ale înfiinţării şi utilizării serviciilor publice, ale 

acordării de asistenţă juridică, socială, culturală, religioasă şi sportivă pentru electorat şi instituţiile 

subordonate comunei, etc. 

Prin definiţie, un sistem de tip ERP este o soluţie software complexă, ale cărei elemente sunt 

integrate într-o platformă comună, pentru gestionarea tuturor activităţilor şi resurselor comunităţii.  

Sistemele ERP realizează integrarea tuturor funcţiilor de conducere ale unei primării, plecând de la 

planificare, asigurarea stocului de materii prime şi materiale, definirea tehnologiilor, coordonarea 

proceselor de producţie şi, nu în ultimul rând, la realizarea gestiunii financiar contabile, a resurselor umane, 

a stocurilor de produse finite şi terminând cu dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu contribuabilii, clienţii şi 
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partenerii de afaceri. Un astfel de sistem ERP permite factorilor de decizie realizarea unor analize complete 

asupra realizării activităţii de funcţionare şi de dezvoltare. Prin opţiunile de simulare a activităţilor şi prin 

caracterul flexibil şi dinamic al aplicaţiilor se pot realiza planuri de previziune, evaluări ale resurselor 

proprii şi a celor primite din bugetul de stat şi din bugetele altor unităţi administrativ-teritoriale, etc., 

analize calitative, integrarea cu noile tehnologii e-business şi comunicare on line.  

 

Beneficiile unui sistem ERP constau în: 

 informaţii on line / în timp real pentru toate ariile funcţionale ale unei unităţii, 

 standardizarea (elaborarea procedurilor conform cerinţelor auditului) datelor şi acurateţea la 

nivel de primărie,  

 aplicaţiile includ "cele mai bune practici" din gestionarea unităţilor administrativ-teritoriale, 

 eficienţa (gradul de satisfacere a contribuabililor) pe care o înregistrează unitatea 

administrativ teritorială, 

 analizele şi rapoartele ce pot fi folosite la planificări pe termen lung. 

Avantajele furnizate de un sistem ERP : 

 informaţia este introdusă în sistem o singură dată, 

 obligă la folosirea "celor mai bune practici" din gestionarea unităţilor administrativ-

teritoriale, 

 permite personalizări, 

 furnizează funcţionalităţi pentru interacţiunea cu alte module, 

 furnizează instrumente de raportare managerială diversificate. 

 

Având în vedere că în conformitate cu dispoziţiile legale cu privire la acordarea unor facilităţi 

băneşti pentru contribuabilii care-şi onorează obligaţiile până la o anumită dată (15 martie anul bugetar 

curent), când afluxul contribuabililor este destul de mare, iar logistica materială şi umană din cadrul 

primăriilor comunale este destul de redusă, apreciem că implementarea unui ERP ar rezolva: 

 creşterea numărului de plângeri ale clienţilor referitoare la viteza redusă a personalului din 

cadrul primăriilor în rezolvarea anumitor cerinţe, 

 problemele apărute în obţinerea cât mai acurată a informaţiilor pentru factorii decizionali, 

 introducerea aceloraşi date de mai multe ori în mai multe sisteme independente, 

 pierderea sau coruperea datelor.  

 

Sistemul de gestiune integrată de ERP facilitează – iar în cazul modelului de calculaţie a 

costurilor pe activităţi propus de noi este chiar obligatoriu conducerea şi organizarea contabilităţii pe 

activităţile de: tratare apă, reţele apă, reţele canal, epurare. Organizând astfel contabilizarea 

consumurilor se poate bugeta, urmări, şi verifica comportamentul în activitatea efectivă a acestora.   

 

 

Dacă avem în vedere faptul că o gospodărie medie la nivelul unei comune virtuale este formată din 

următorii consumatori: 
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Nr. Consumatori qsp (l/zi) consum lunar 

2 persoane 130 7800 

1 vacă 100 3000 

1 porc 31 930 

2 oi 10 600 

10 găini 0.35 105 

Total    12435 

 

Fără a ţine seama de faptul că în condiţii de secetă acută apa potabilă poate fi utilizată şi la 

grădinărit, efortul financiar al familiei, lunar este de: 

 pentru apă potabilă: 12, 435 mc x 1,3135 lei/mc = 16, 333 lei 

 pentru apă epurată: 12,435 mc x 0,9 x 1,5041 lei/mc = 16,833 lei  

 efortul financiar lunar al familiei pentru utilizarea serviciului de apă şi canal este de 33,16 

lei.  

Considerând că pentru a putea fi suportabil acest serviciu public, costul acestuia nu trebuie să 

depăşească 4% din coşul zilnic de consum al unei familii, a rezultat că familia luată în calcul (familia 

medie) trebuie să obţină lunar un venit de 829,16 lei, adică aproximativ 252 euro, faţă de media 

veniturilor din mediul rural de 83 – 85 de euro pe familie, înregistrând un minus de resurse de 167 

euro. 

Din prezentarea datelor de mai sus se poate concluziona că pentru a accesa acest serviciu o 

familie medie din comuna virtuală trebuie să-şi aloce 11,82% din venitul lunar realizat.  

 

Având la bază aceste date şi luând în calcul următoarele: 

 Costul unui metru cub de apă potabilă, prin prisma cheltuielilor directe de exploatare 

este de 0,2566 lei. 

 Costul unui metru cub de apă epurată prin prisma cheltuielilor directe de exploatare 

este de 0,2754 lei. 

 Costul unui metru cub de apă potabilă  care cuprinde şi costul nemonetar cu 

amortizarea imobilizărilor este de 0,7126 lei/mc; 

 Costul unui metru cub de apă epurată care cuprinde şi costul nemonetar cu amortizarea 

imobilizărilor este de 0,8440 lei/mc; 

 Costul unui metru cub de apă potabilă  care cuprinde şi cheltuielile de reparaţii este de 

0,8220 lei/mc; 

 Costul unui metru cub de apă epurată  care cuprinde şi cheltuielile de reparaţii este de 

0,9804 lei/mc.  

 

Observăm că ponderea amortizării în totalul costurilor cu  epurarea apei este de 53,24%, 

aproximativ 35,4% din preţul de vânzare a unui metru cub de apă epurată, ceea ce ne conduce la 

concluzia că gestionarul – primarul comunei virtuale trebuie să iniţieze toate diligenţele legale ca în cadrul 

intercomunalităţii să ofere parteneriat localităţilor limitrofe pe acest serviciu public. 
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În condiţiile în care amplasarea staţiei de epurare cu respectarea normelor de mediu este în 

exteriorul localităţii, dacă există mai multe localităţi aşezate la distanţe relativ apropiate de comuna 

virtuală, având la bază principiul intercomunalităţii este de dorit o arondare a acestora la comuna virtuală. 

Nu este vorba aici de o arondare administrativă ci o arondare la acest serviciu public. În aceste condiţii 

costurile cu amortizarea şi cu reparaţiile nu ar creşte proporţional cu volumul de apă procesat, iar costul 

unitar şi implicit preţul unui metru cub de apă epurată ar fi mai redus, asigurând astfel posibilitatea 

consumatorului să suporte mai uşor acest serviciu în cadrul cheltuielilor din coşul zilnic. 

Chiar dacă amortizarea va înregistra o creştere în sume absolute (amortizarea reţelelor de 

canalizare), procentul de creştere nu va influenţa negativ preţul de livrare a unui metru cub de apă epurată 

ci dimpotrivă va conduce la reducerea acestuia. Politica de preţ în acest caz este una bazată pe rulaj şi 

nu pe marjă.  

În condiţiile actuale apreciem că această posibilitate de intercomunalitate este realizabilă dacă 

avem în vedere şi posibilitatea oferită de Comunitatea Europeană de a accesa în continuare din soldul 

fondurilor de preaderare – SAPARD – printr-un operator regional de servicii publice apă şi canal174. 

 

4.2.3. Contabilitatea costurilor privind serviciul public de apă şi canal 

 

Contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale comunale cu privire la calculaţia costurilor 

serviciilor publice va cuprinde câteva consideraţii privind realizarea obiectivelor tehnice – a 

imobilizărilor care vor asigura infrastructura serviciului respectiv, pe de o parte, pe de altă parte 

evidenţierea cu ajutorul tehnicilor şi procedeelor specifice contabilităţii modalitatea concretă de realizare a 

„produsului finit” – serviciul public de apă şi canal. 

Astfel, referitor la primul aspect, apreciem că el nu se deosebeşte foarte mult de fenomenul de 

realizare a infrastructurii practicat de către orice unitate patrimonială care are un anumit profil de activitate 

şi care doreşte să-şi asigure imobilizările necesare realizării obiectului de activitate. Dacă acestei unităţi i se 

poate oferi şi alternativa imobilizărilor în cauză prin sistemul cunoscut de regie proprie, în cadrul unităţilor 

administrativ teritoriale comunale această posibilitate este exclusă. Astfel realizarea imobilizărilor necesare 

înfiinţării şi funcţionării serviciului public de apă şi canal este posibilă numai prin sistemul antreprizei 

generale. 

Nu insistăm asupra operaţiunilor concrete realizate de studiile de prefezabilitate, fezabilitate, proiect 

tehnic, detalii de execuţie, etc., deoarece acestea reprezintă activitatea furnizorilor de asemenea servicii, 

unităţii administrativ teritoriale comunale revenindu-i doar sarcina de a-şi procura resursele financiare 

necesare, de a contracta serviciile unui diriginte de şantier, iar din punct de vedere al evidenţei tehnico-

operative şi a contabilităţii - deschiderea în cadrul contului sintetic – imobilizări în curs – a valorilor 

recepţionate parţial din secţiunile proiectului tehnic. La terminarea obiectivului se realizează recepţia 

finală, întocmindu-se procesul verbal de recepţie preliminară şi de punere în funcţiune. În condiţiile 

constituirii de garanţii privind calitatea lucrărilor, la expirarea termenului stabilit în contract se va proceda 

la semnarea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor. 

Operaţiunile în contabilitate vor fi efectuate cu ocazia recepţiei preliminare, respectiv evidenţierea 

în conturile de imobilizări corporale de natura activelor fixe în cauză, li se va atribui un număr de inventar, 

vor fi înscrise în cartea funciară şi vor urma regimul de fiscalizare prevăzut de codul fiscal. Conturile 

contabile utilizate sunt: 

212 Construcţii 

213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 

                                                 
174 Comunicat Agenţia Mediafax din 31.05.2007 şi cotidianul Renaşterea Bănăţeană, nr.5282/2007, p. 3 
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2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 

2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 

2133 Mijloace de transport 

2134 Animale şi plantaţii 

214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 

active fixe corporale 

215 Alte active ale statului 

231 Active fixe corporale în curs de execuţie 

232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

233 Active fixe necorporale în curs de execuţie 

234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale. 

 

Funcţiunea contabilă a acestora este cea prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare175, adaptate 

specificului unităţii administrativ teritoriale în cauză. 

Pentru realizarea celei de-a doua părţi, menţionate anterior, respectiv cea cu privire la 

organizarea şi determinarea costului efectiv a serviciului de apă şi canal, apreciem că este necesară 

organizarea activităţii de contabilitate de gestiune. Planul de conturi specific unităţilor administrativ 

teritoriale comunale, nu conţine o clasă specifică înregistrărilor contabilităţii de gestiune, dar aşa cum am 

precizat în cadrul Cap. 4, având în vedere utilizarea clasificaţiei funcţionale şi economice pentru detalierea 

conturilor de cheltuieli, foarte uşor, prin formarea conturilor se poate „genera” o contabilitate internă de 

gestiune, centrele de generatoare costuri putând fi identificabile imediat. 

Este evident că, referitor la acest aspect contabilitatea internă de gestiune trebuie să fie adaptată 

la specificul fiecărui serviciu de utilitate publică şi de interes economic general, aflat sub autoritatea 

administraţiei publice locale.  

Odată finalizată această operaţiune de identificare şi localizare a costurilor, se procedează la 

deschiderea conturilor sintetice şi analitice care trebuie să reflecteze fidel operaţiunile concrete care au loc 

în legătură cu obţinerea şi furnizarea serviciului public de apă şi canal. 

Astfel se utilizează conturile: 

- din clasa a doua referitoare la costurile cu amortizările şi eventualele provizioane; 

-  din clasa a treia referitoare la costurile privind materiile prime şi materialele consumabile, 

marerialele de natura obiectelor de inventar, alte stocuri, etc. 

- din clasa a patra, referitoare la costurile cu furnizorii de servicii complementare, munca vie, 

privind contribuţiile obligatorii şi facultative, alte impozite şi taxe datorate pentru activitatea economică, 

etc. 

- din clasa a şasea – conturi de colectare şi calculaţie, fiecare cu specificul şi natura 

operaţiunilor evidenţiate. 

Conform funcţiunilor lor contabile aceste conturi, prin datele consemnate în acestea intră în 

corespondenţă între ele rezultând informaţiile şi valorile efective, ale costului serviciului de apă şi canal 

propus ca exemplu. 

                                                 
175 ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia 
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Demersul ştiinţific iniţiat a vizat prezentarea şi utilizarea metodei de determinare a costului efectiv a 

serviciului de apă şi canal cu ajutorul metodei ABC - Activity Based Costing. Acestei metode de 

calculaţie moderne a costului serviciilor publice, pentru atingerea performanţelor vizate de 

utilizatori, i se atribuie un sistem integrat de gestiune de tip ERP (o soluţie software complexă, ale 

cărei elemente sunt integrate într-o platformă comună, pentru gestionarea tuturor activităţilor şi 

resurselor comunităţii). 

În vederea utilizării unui sistem de tip ERP sunt necesare parcurgerea mai multor etape, cum 

ar fi: 

- crearea unui sistem de proceduri care să evidenţieze în mod analitic toate etapele 

succesive pe care le parcurge un fenomen sau proces economic şi cu suporţii informatici pe care îi 

utilizează; 

- şcolarizarea personalului care-l utilizează; 

- implementarea şi adaptarea sistemului la nevoile şi specificul activităţii iniţiate; 

- utilizarea, pe lângă informaţiile şi rapoartele clasice privind gestiunile şi contabilitatea 

unităţii administrativ teritoriale şi a rapoartelor configurabile, rapoarte ce trebuiesc definite potrivit 

necesităţilor de analiză şi sinteză în cadrul ABM (Activity Based Management). 

După parcurgerea acestor etape, apreciem că, în primul rând, informaţiile rezultate sunt de maximă 

operativitate, se evită munca de rutină cu privire la introducerea repetată a unor date cu acelaşi conţinut, dar 

în timpi diferiţi, se elimină existenţa unui personal superspecializat care să facă analiza şi apoi întocmirea 

notelor contabile, etc. 

Se observă foarte clar că prin utilizarea acestei platforme software, pe lângă celeritatea obţinerii 

informaţiilor, se transferă şi creşte în importanţă activitatea de analiză, de sinteză, de strategie, de 

management în defavoarea muncii de repetitivitate şi de rutină. 

Astfel, în cazul activelor fixe, a elementelor de stocuri, a terţilor, acolo unde intervin consumurile, 

într-un sistem de tip ERP, se vor introduce toate datele corespunzător câmpurilor create în program care vor 

cuprinde informaţia completă despre obiectul şi operaţiunea ce trebuie contabilizată, precum şi centrul de 

cost care trebuie afectat Aşadar, nu vom încărca informaţia contabilă (respectiv contul cotabil) cu analitice 

care să cuprindă date pe care le avem deja explicate, înregistrate în sistem şi care pot fi urmărite încă de la 

introducerea elementelor de contabilizat în program. Aceste informaţii se vor contabiliza automat, potrivit 

setărilor programului de gestiune integrată, fiecărei operaţiuni atribuindu-i-se o activitate, care va produce 

transferul în sistemul contabil a elementelor de contabilizat şi care au fost operate în acel modul (ex. 

modulul de active fixe, de stocuri , de terţi, de trezorerie, etc.). 

4.2.4. Concluzii 

Demersul ştiinţific iniţiat a vizat contabilitatea şi calculaţia costurilor serviciilor publice din 

componenta de dezvoltare a comunei. 

Pornind de la conceptul potrivit căruia contabilitatea reprezintă ştiinţă, metodă şi limbaj economic 

cu rolul de a asigura înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea 

informaţiilor privitoare la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute; controlul operaţiunilor patrimoniale 

şi exactitatea datelor înregistrate; furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional public şi 

privat , întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei, am abordat acest concept nu 

prin prisma utilizării conturilor contabile, ca să ne justificăm într-un anumit fel cele prezentate în cadrul 

capitolului, ci din perspectiva de a utiliza metoda, tehnicile şi procedeele contabilităţii în conexiune cu 

sistemul de prelucrare integrată a datelor privitoare la serviciile de apă şi canal pe care le-am luat în studiu. 

Astfel, după o trecere sumară în revistă a operaţiunilor privind crearea infrastructurii serviciilor de 

apă şi canal şi evidenţierea lor cu ajutorul conturilor contabile, respectiv determinarea costului efectiv al 
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serviciilor publice în cauză, prin prisma colectării, calculaţiei şi raportării costului efectiv prin metoda 

tradiţională, cu ajutorul conturilor contabile din clasele a 2-a, a 3-a, a 4-a şi a 6-a, am prezentat din punct de 

vedere al contabilităţii considerentele legate de calculaţia costurilor serviciilor publice de apă şi canal 

utilizând metoda ABC şi a unui sistem de gestiune integrată de tip ERP. Acest sistem presupune o soluţie 

software complexă, ale cărei elemente sunt integrate într-o platformă comună, pentru gestionarea tuturor 

activităţilor şi resurselor comunităţii. 

În ceea ce priveşte calculaţia costurilor serviciilor publice, aceasta a fost definită ca reprezentând 

operaţia de determinare a costurilor produselor şi serviciilor în vederea stabilirii preţului de vânzare, a 

tarifului, etc. şi controlul corectitudinii în fixarea acestuia. 

După cum este şi firesc, nu a fost evitat „produsul finit” rezultat al operaţiunii de calculaţie şi 

anume costul, care în limbaj curent reprezintă expresia valorică a consumului, respectiv a părţii ce trebuie 

suportată pentru a beneficia de un bun sau serviciu, preţul ce trebuie plătit pentru cumpărarea unei mărfi, 

iar în sens economic, costul este expresia în bani a eforturilor unităţii patrimoniale pentru producerea şi 

desfacerea de bunuri şi servicii. 

Cu referire la cost, având în vedere că sunt absolventul Facultăţii de Ştiinţe Economice secţia de 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul Universităţii de Vest Timişoara şi că această facultate 

este încă beneficiara cunoştinţelor ilustrului profesor Corneliu V. Olariu, recunoscut pe plan naţional şi 

internaţional prin „şcoala costurilor” de la Timişoara, am considerat că este oportună o trecere în revistă a 

noţiunilor teoretice care privesc delimitările costurilor directe, indirecte, a calculaţiei, a principiilor 

acesteia, etc. Cursurile şi manualele elaborate de Profesorul Olariu, constituie o bază solidă în bibliografia 

cercetătorilor din acest domeniu. 

Studiul de caz abordat a vizat serviciile publice de apă şi canalizare care pot fi organizate de către o 

comună virtuală, deşi la ora actuală apreciem că fiecare comună din judeţul Timiş care nu are organizate 

asemenea servicii se poate regăsi în acesta. 

Asupra considerentelor tehnice ale investiţiei s-a insistat numai din necesitatea de a familiariza 

iniţiatorii cu exigenţele pe care le reclamă înfiinţarea şi utilizarea acestor servicii, neavând pretenţia că au 

fost epuizate toate aspectele de ordin tehnic care intervin în organizarea acestora, plecând de la ideea că 

fiecare demers pe această linie are caracterul său de unicat cu cunoscutele şi necunoscutele acestuia. 

Datele tehnice utilizate au avut la bază concluzii ale cercetărilor ştiinţifice elaborate de 

cercetători în domeniu şi a specialiştilor care-şi desfăşoară activitatea efectiv în acest domeniu, datele 

putând reprezenta punctul de plecare în activităţile viitoare privitoare la aceste servicii. 

În ceea ce priveşte calculaţia costurilor în actualele condiţii prevăzute de legislaţia din domeniu şi a 

inexistenţei unei clase de conturi privind contabilitatea internă de gestiune, s-a pornit de la clasificaţia 

funcţională şi economică, generând ca exemplu formarea unui cont contabil privind costurile directe cu 

salariile în cadrul activităţii de tratare apă, demonstrând că nu este nevoie în cadrul cercetării efectuate şi 

utilizând cele două clasificaţii, să fie creată o clasă separată de conturi privind contabilitatea de gestiune.       

Pornind de la exemplul prezentat, în mod similar trebuie creată toată structura conturilor de 

cheltuieli ale unităţilor administrativ teritoriale comunale. 

Procedeul poate da rezultate în condiţiile în care există personal specializat şi există o dotare 

tehnică corespunzătoare minimă şi serviciile se organizează în condiţiile actualei structuri ale unităţii 

administrativ teritoriale comunale. 

Dacă avem în vedere că se impune creşterea numărului de servicii publice care trebuiesc puse la 

dispoziţia locuitorilor din cadrul unei comune, mai ales odată cu integrarea României în Comunitatea 

Europeană apreciem că este necesar ca acestea, respectiv serviciul public de apă şi canal să se realizeze şi 

să funcţioneze ca şi o activitate separată în cadrul unităţii administrativ teritoriale comunale. În aceste 

condiţii am considerat oportun să propunem şi o metodă de calculaţie mai puţin utilizată de către 
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entităţile româneşti din domeniul administraţiei publice locale şi anume metoda ABC – Activity Based 

Costing. 

Metoda vizează o situaţie tipică într-o unitate mică de producţie ce presupune existenţa unor 

produse sau servicii bune din punct de vedere tehnic, livrate la timp şi clienţii sunt satisfăcuţi. Metoda se 

concentrează asupra costurilor indirecte şi nu asupra costului complet.  

În metoda ABC activităţile sunt obiectele de calculaţie primare. Obiectele de calculaţie consumă 

activităţi. Activităţile sunt cele care utilizează resurse (determinând costuri) şi generează valoare. Ele 

constituie esenţa managementului bazat pe activităţi (ABM). 

Resursele sunt, în management, numai un nivel de control, o rezultantă sau o condiţie, dar nu 

obiectul direct al diagnosticului sau al analizei. 

Activitatea este un concept dinamic. Managementul activităţii înseamnă managementul  în timp, 

respectiv ataşarea la animarea gestiunii continue şi la gestiunea schimbării. 

Metoda presupune parcurgerea mai multor etape care vizează construirea nomenclatoarelor de 

activităţi pentru fiecare obiect de calculaţie, alocarea resurselor pe care le consumă fiecare activitate, 

alegerea inductorilor de costuri; stabilirea nomenclatoarelor de obiecte de calculaţie; calculul costului 

unitar. 

S-a făcut o comparaţie între rezultatele obţinute utilizând metodele tradiţionale de calculaţie şi 

metoda propusă şi s-a demonstrat că metoda ABC a determinat mai exact şi mai aproape de realitate 

costurile efective pentru produsele celor două servicii, aceasta având o anumită fidelitate şi surprinde mai 

concret activitatea desfăşurată, reducând decalajul creat artificial între costul unitar al apei potabile şi costul 

unitar al apei epurate. 

Dacă metoda ABC vizează calculul efectiv al costului unor servicii de interes public, în ceea ce 

priveşte activitatea de normare, bugetare apare imperios necesar crearea unei infrastructuri software 

capabilă să furnizeze informaţiile necesare, dacă este cazul în totalitate sau secvenţial.  

Demersul ştiinţific a vizat cercetarea şi implementarea metodei de calculaţie a costurilor pe 

activităţi, cu toate că dacă serviciul de apă şi canal se realizează ca şi o activitate separată cu o conducere 

proprie, cu o personalitate juridică proprie, sub forma unei societăţi comerciale cu participare integrală la 

capitalul social al acesteia al consiliului local comunal, societatea poate adopta una din metodele clasice de 

calculaţie a costurilor în cadrul contabilităţii interne de gestiune, aşa cum aceasta este utilizată de către 

societăţile comerciale româneşti. 

Sistemul propus de gestionare şi coordonare a diferitelor structuri poate fi realizat sub forma 

unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning). 

Precizăm că în condiţiile în care serviciile publice nu sunt organizate şi dezvoltate în cadrul 

unităţilor administrativ teritoriale comunale, conducerea contabilităţii nu necesită utilizarea unui sistem 

informaţional de tip ERP, dată fiind complexitatea nejustificată a utilizării acestuia. 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

În elaborarea prezentei lucrări am avut în vedere necesităţile obiective cu care se confruntă unităţile 

administrativ teritoriale româneşti cu privire la asigurarea unor condiţii corespunzătoare locuitorilor din 

raza lor de activitate, necesităţi impuse pe de o parte din postura României de ţară integrată în Uniunea 

Europeană, iar pe de altă parte, din necesitatea alinierii la legislaţia economică, fiscală, financiar contabilă 

existentă în ţările membre ale acesteia. 

Abordând problematica contabilităţii şi gestiunii unităţilor administrativ teritoriale comunale, nu 

aveam acum şase ani, când am început studiul, imaginea completă a ceea ce reprezintă acest segment aparte 

al administraţiei publice româneşti şi nici dimensiunea efortului pe care-l va solicita pentru a da studiului 

meu un conţinut ştiinţific şi o finalitate practică recunoscută. 

Pentru a reuşi să dau un conţinut cât mai concret cercetării mele, am supus unei analize aprofundate 

problematica administraţiei publice în contextul european, am concretizat noţiunile privind organizarea şi 

funcţionarea administraţiei publice româneşti, evoluţia istorică a administraţiei publice locale pe teritoriul 

ţării noastre, sistemul autorităţilor administraţiei publice (centrale şi locale) din România, principiile de 

bază ale administraţiei publice locale, caracteristicile şi rolul administraţiei publice locale, funcţiile 

acesteia. 

Procedând astfel am avut posibilitatea să pătrund în intimitatea fenomenelor, proceselor, 

activităţilor ce fac obiectul administraţiei publice locale comunale şi în acelaşi timp să concretizez şi să 

aplic în practică ideile, conceptele rezultate din activitatea de cercetare. 

În elaborarea tezei de doctorat am încercat să prezint un model, un ghid, pentru cei care 

lucrează efectiv în domeniul administraţiei publice locale cu referire expresă la cea comunală, respectiv 

pentru cei care doresc să adâncească această problematică – temă – plecând de la ideea unanim 

recunoscută că numai Dumnezeu este absolut, cele pământeşti sunt trecătoare, cu atât mai mult 

experimentele, modelele şi modificările care nu se termină nici o dată. 

Plecând de la acest deziderat, prin elaborarea tezei mi-am propus să rezolv următoarele probleme: 

a) unităţile administrativ teritoriale – definiţie, evoluţie, organizare şi funcţionare; 

b) dezvoltarea economică locală – factor determinant în sporirea de resurse bugetare locale; 

c) finanţarea, contabilitatea şi gestionarea componentelor de funcţionare şi de dezvoltare ale 

comunei; 

d) contabilitatea şi calculaţia costurilor serviciilor publice din componenta de dezvoltare a 

comunei.   

a) UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE - DEFINIŢIE, EVOLUŢIE, 
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

Pentru realizarea acestei probleme am considerat oportun ca pe lângă definirea, evoluţia, 

organizarea şi funcţionarea unităţilor administrativ teritoriale comunale româneşti să prezentăm într-un 

mod unitar dar sintetic şi organizarea administrativ teritorială din 2 ţări membre ale Comunităţii Europene, 

cu organizări teritoriale şi administrative diferite, dar care de-a lungul istoriei şi-au pus amprenta şi asupra 

ţării noastre. Este vorba de Franţa care până la instalarea regelui Carol I (1866) a înregistrat o influenţă 

notabilă asupra cadrului instituţional din Principatele Române şi de Germania care în special după Războiul 

de Independenţă (1877) a constituit baza reformelor instituţionale şi administrative din România. 

Demersul ştiinţific iniţiat şi-a dorit să prezinte comparativ cele două ţari din Uniunea Europeană în 

care există o mare diversitate de forme şi raporturi între diferitele entităţi ale administraţiei. Diversitatea 

poate constitui un model pentru ţările cu o mai mică experienţă în domeniul administraţiei publice 
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comunale şi implicit pentru România care, odată intrată în Uniunea Europeană are dorinţa de a oferi şi 

locuitorilor din comunele româneşti condiţii asemănătoare cu cele din ţările Europei Unite. Amintim faptul 

că în organizarea pe verticală a unităţilor administrativ teritoriale nu se poate vorbi de un model 

unic european la care să raportăm structura administraţiei româneşti. 

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, unitatea administrativ teritorială poate fi definită 

ca fiind un teritoriu component al unui stat unitar şi independent care are un temei juridic adaptat Legii de 

Bază – Constituţia – în care îşi desfăşoară activitate având la bază un cadru instituţional organe alese de 

către locuitorii acestuia, cu un buget propriu, cu o autonomie mai mult sau mai puţin deplină, cu o 

responsabilitate pentru cei din teritoriul respectiv. 

Conform aceluiaşi dicţionar, administraţia publică locală poate fi definită ca fiind ansamblul 

organelor executive şi de dispoziţie ale statului în teritoriu, precum şi personalul de conducere al unei 

instituţii de subordonare locală. 

Din cercetarea efectuată atât asupra administraţiei publice locale din Franţa şi Germania, au rezultat 

următoarele: 

 Conform Constituţiei Franceze şi a Legii Administraţiei Publice Locale teritoriul actual al 

Franţei cuprinde: Comuna, Departamentul şi Regiunea. Comuna nu este numai o treaptă în organizarea 

politică şi administrativă a Franţei, ea este, în această organizare, de mai multe secole, fiind şi elementul 

esenţial în stabilitatea aşezărilor teritoriale franceze. 

 Legile şi decretele aplicate Comunei, Departamentului şi Regiunii – definesc atribuţiile pe 

care le are Comuna în trei categorii astfel:  

1. cele obligatorii – vizează igiena şi salubritatea; administrarea stării civile; verificarea listelor 

electorale şi organizarea materială a alegerilor; înhumările şi gestiunea cimitirelor; 

2. cele  principale – importante – vizează construcţia de şcoli, întreţinerea acestora – fără 

numirea şi remunerarea cadrelor didactice; asigurarea epurării apelor uzate, organizarea colectării şi tratării 

resturilor menajere, construcţia de dotări sportive, crearea echipamentelor culturale şi animarea lor 

3. cele „facultative” – corespund unor servicii pe care comunele doresc în mod liber să le facă 

locuitorilor lor. 

 Franţa are particularitatea de a însuma un număr de comune atât de însemnat – peste 36.000 

– încât acesta reprezintă aproximativ 35% din totalul comunelor din cele 27 ţări care formează Uniunea 

Europeană, care are ceva mai mult de 95.000 în total.   

 Şi la nivelul Franţei se întâlnesc comune asociate rezultate din fuziunea mai multor comune. 

O comună asociată are un primar delegat, o primărie anexă, o secţiune a centrului comunal de acţiune 

socială, o comisie consultativă. De-a lungul evoluţiei istorice au existat încercări timide de a mai înfiinţa 

sindicatul de comune, districtul, comunitatea urbană, dar toate acestea în final nu şi-au demonstrat 

viabilitatea şi cea mai apreciată formă de organizare administrativ teritorială, putând fi numită ca o celulă 

de bază în rândul comunităţilor locale este comuna. 

 Celelalte forme de organizare administrativ teritorială cum ar fi departamentele şi regiunile 

vin să completeze într-un fel structura organizatorică a administraţiei publice, dar aşa cum am amintit nu au 

atribuţii, responsabilităţi, competenţe care să interfereze sub formă de subordonare cu atribuţiile primarului 

de comună. Facem precizarea că particularitatea definitorie a Franţei al cărei teritoriu este cel mai întins din 

Europa, constă într-o fărâmiţarea reală, dar şi într-o mare concentrare a populaţiei în aglomerările şi 

comunele cu peste 2.000 de locuitori. De asemenea, între regiunile din Franţa există decalaje economice şi 

sociale, deosebiri de natură etnografică, folclor, mentalitate, tradiţii istorice, etc.. 

 Diferenţele sunt sensibile de la o regiune la alta. Repartizarea comunelor conform regiunilor 

cărora le aparţin şi le clasează în categorii demografice, permit astfel realizarea sesizării deosebirilor de 

ordin economic şi social a zonelor urbane de cele rurale. 
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 Germania este un stat federal, constituit dintr-o federaţie de Landuri. Un astfel de stat 

federal este o organizare specifică de federalism. Aceasta înseamnă că principiul politic fundamental 

conform căruia state individuale se unesc într-o federaţie reţinând propria lor statalitate este realizat. 

Constituţia ca Lege de bază, consideră acest principiu un element esenţial. Federalismul suplimentează 

principiul de separare a puterilor într-un sens vertical. El permite funcţii publice ce urmează a fi îndeplinite 

independent în unităţi de stat regionale, în care locuitorii sunt uniţi de legături etnice, istorice sau culturale.   

Statul federal este un stat descentralizat din punct de vedere politico-administrativ, suprapunând 

două tipuri de state: statul feredal şi statele federate; caracteristicile principale ale acestuia fiind: unitatea 

statului federal; pluralitatea de state (federate); autonomia constituţională a statelor federate; suprapunerea 

parţială a celor două ordini constituţionale. 

 Unităţile administrativ teritoriale ale Germaniei sunt:  

 Judeţul 

 Oraşul 

 Comuna 

 În Germania se găsesc 16.068 de comune a căror autonomie este foarte mare. Conceptul de 

descentralizare în Germania se traduce, într-un mod particular, prin recunoaşterea constituţională a 

domeniului propriu de acţiune al comunelor. Cea mai mare parte dintre constituţiile landurilor precizează, 

în acelaşi timp, libertatea de principiu recunoscută comunelor.  

 Comunele sunt, în limitele lor teritoriale, singurele responsabile şi promotoare, în 

exclusivitate, al ansamblului administraţiei publice locale. Ele îndeplinesc toate sarcinile publice, în măsura 

în care, acestea nu au fost atribuite altor autorităţi prin intermediul unor dispoziţii legale. 

 Reglementările comunale sunt reunite în constituţiile comunelor. Ele reglementează 

activitatea organelor comunale, precum administraţia, reprezentarea comunei, primar. Toate constituţiile 

comunale au propria existenţă şi un Consiliu comunal, căruia îi revin deciziile central-comunale. 

 Gestionarea intereselor comunei se poate realiza prin următoarele sisteme: Conducere prin 

magistratură, Conducerea prin intermediul primarului, Modelul Germaniei de Nord - conducere prin 

intermediul consiliului, Modelul Germaniei de Sud - conducere prin intermediul consiliului. 

 Spre deosebire de Franţa care are trei categorii de atribuţii la nivelul comunei, în Germania 

comuna are două categorii de atribuţii, astfel: cele obligatorii şi cele facultative – voluntare.  

 O altă formă de organizare este oraşul şi judeţul care au sarcini în variate forme juridice de 

drept public şi privat şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu interesele locale. 

 În Germania se mai întâlneşte ca formă organizatorică şi landul, la nivelul acesteia existând 

16 landuri. 

 Landurile nu sunt suverane, fiindcă ele sunt parţial plasate sub autoritatea statului federal. 

Dar suveranitatea Landurilor se manifestă printr-un ansamblu de competenţe în plan legislativ, executiv şi 

financiar, cât şi la nivelul organizării tribunalelor. Toate Landurile au aceleaşi drepturi, statuate Constituţie. 

 Landurile se bucură de autonomie, având Constituţie, Parlament, Guvern propriu, îşi 

constituie bugete proprii, dar în raport cu echilibrul economic general, organizarea administrativă a fiecărui 

land este lăsată la latitudinea acestuia. De asemenea, landurile pot elabora propria legislaţie şi formulează 

un procent important din legislaţia federală. 

 Am apreciat că se impune tratarea cu precădere a comunei şi a administraţiei locale în 

Germania (neinsistând asupra administraţiei landurilor şi neamintind aproape deloc despre administraţia 

federală), ca unitate de bază administrtiv teritorială, pentru a putea evidenţia elementele care diferenţiază 



 249 

conceptual modul de organizare a administraţiei locale într-un stat federal de unul dintr-un stat unitar (aşa 

cum sunt amintite în subcapitolele despre Franţa şi România). 

 Informaţiile cu privire la unităţile administrativ - teritoriale (definiţie, evoluţie, organizare şi 

funcţionare) din perspectiva alinierii României, odată cu aderarea acesteia la Comunitatea Ţărilor 

Europene, respectiv de a face cât mai repede paşi spre integrarea concretă le-am considerat a fi prezentate 

pentru a sublinia încă o dată necesitatea alinierii comportamentului unităţilor administrativ teritoriale 

româneşti la exigenţele pe care Uniunea Europeană le reclamă. 

 Nu întâmplător s-au ales două ţări reprezentative, alături de ţara noastră – care constituie şi 

obiectul prezentului studiu, pentru a desprinde din organizarea acestora elementele de substanţă ca posibile 

de adoptat mai ales în ceea ce priveşte administraţia publică locală. 

 Faptul că din organizarea administrativ teritorială a Franţei s-au desprins elemente 

asemănătoare care au stat la baza elaborării legilor sub Domnia lui A.I. Cuza demonstrează încă o dată că 

România nu a fost, nici pentru o clipă, de-alungul istoriei în afara spaţiului european, ci dimpotrivă din 

dorinţa de a da legi cât mai democratice a preluat elemente din democraţia autentica şi le-a adaptat la 

specificul naţional. 

 Odată cu schimbarea regimului social politic începând cu anul 1866 (10 mai 1866), 

instalarea regelui Carol 1 al României la conducerea Principatelor Române unite, orientarea înspre 

organizarea administrativ teritorială a vizat nuanţe de sorginte germană, păstrându-se elementele de 

democraţie cuprinse în legile lui A.I. Cuza. 

 Preponderenţa economiei agricole şi faptul că România, în special după anul 1877 a primit 

statutul de Regat, existenţa unui număr însemnat de localităţi rurale pe teritoriul acesteia au făcut ca atât 

legile de completare a Constituţiei din 1866, dar şi Constituţia din 1923 cu precădere să menţină ca element 

de bază a unităţii administrativ teritoriale COMUNA, care prin dezvoltarea sa îi putea asigura Regelui 

stabilitate, o oarecare independenţă faţă de ţările europene, o anumită siguranţă în acţiunile pe care acesta le 

iniţia. 

 Toate Constituţiile apărute în perioada de după 1866 până în anul 2007 au păstrat într-un fel, 

mai direct sau voalat, elementele de democraţie cuprinse în prima constituţie modernă care a avut la baza 

legile elaborare sub A.I. Cuza. 

 Chiar în condiţiile unui centralism excesiv administrativ teritorial (Constituţiile din 1948 - 

1989), Comuna ca şi unitate administrativ teritorială a fost păstrată, s-a dorit a fi consolidată administrativ, 

economic şi financiar, avându-se în vedere faptul ca România şi astăzi înregistrează o populaţie net 

superioară ce locuieşte în comune cu toate eforturile de urbanizare iniţiate. 

 Organizarea administrativ teritorială a României sub forma judeţului, municipiului, oraşului 

şi comunei, cu organele sale legislative şi executive, vine să demonstreze că în condiţiile României această 

formă se apropie tot mai mult de specificul naţional românesc, că încă mai sunt paşi însemnaţi de realizat în 

domeniul descentralizării funcţionale şi financiare a acestora, dar că viitorul rezervă comunelor drepturi şi 

obligaţii mereu crescânde care să conducă în final la asigurarea unui nivel calitativ de viaţă a locuitorilor 

din raza acestora de activitate. 

 Prezentarea în detaliu a administraţiei publice locale din ţara noastră s-a dorit a nu încărca 

lucrarea cu date inutile ci de a demonstra că în condiţiile în care democraţia îşi demonstrează partea 

pozitivă, România nu este o ţară care să facă excepţie şi să se deosebească de celelalte ţări 

democratice europene, sugerându-ne să ne orientăm spre o analiză în interiorul administraţiei publice 

româneşti şi să nu preluăm noutăţi doar de dragul „noutăţilor de import” în dorinţa de a accepta şi în acest 

domeniu „teoria formelor fără fond”.  

 În plus, prin prezentarea evoluţiei administraţiei teritoriale de-alungul istoriei reiese 

pregnant ideea cum că o serie de valori au existat pe parcursul istoriei – unele pe perioade mari de  timp – 
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ceea ce ne obligă la o raportare în interiorul administraţiei publice româneşti, în acest fel crescând 

forţa de argumentare a propunerilor de modernizare pe care teza îşi propune să le realizeze. 

b) DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ - FACTOR DETERMINANT ÎN 
SPORIREA DE RESURSE BUGETARE LOCALE 

Investigaţia pe care ne-am propus să o realizăm pe parcursul acestui capitol are ca ţintă o 

radiografiere a resurselor comunităţilor locale, din perspectiva realizării obiectivelor unei dezvoltării 

economice şi sociale durabile, care să influenţeze pozitiv evoluţia tuturor celorlalte segmente ale vieţii 

populaţiei din sfera de activitate a acestora. 

Pe parcursul capitolului, am încercat să definim conceptul de dezvoltare economică şi socială 

locală, cu toate atributele şi particularităţile sale, încercând să demonstrăm complexitatea lui, dar şi 

nevoile pe care realizarea lui le implică.  

Am definit de asemenea locul şi rolul administraţiei publice, ale mediului de afaceri şi ale 

societăţii civile, precum şi contribuţia lor la punerea în mişcare a mecanismelor dezvoltării.  

Nu în ultimul rând, am abordat spinoasa problemă a resurselor financiare, temă pe care am 

reluat-o, în cadrul unei analize mai atente, pe parcursul următoarelor capitole. 

În acest sens, apelând şi la concluziile unor studii de specialitate, am analizat veniturile 

administraţiei publice locale, dar şi transformările pe care le-au adus legile referitoare la finanţele 

publice locale şi la impozitele şi taxele locale, considerate de referinţă în afirmarea autonomiei locale şi 

trecerea la o planificare riguroasă a dezvoltării locale şi regionale. 

Semnalând precaritatea resurselor financiare, am extins investigaţia şi spre alte posibile surse 

atrase, insistând, în continuare, asupra locului şi rolului finanţării internaţionale în dezvoltarea 

economică şi socială locală, şi, mai ales, asupra complementarităţii pe care aceasta o asigură pentru 

resursele proprii, puse în comun în cadrul unui larg parteneriat al membrilor comunităţii, interesaţi de 

progresul de ansamblu al spaţiului în care vieţuiesc. 

Trecând în revistă principalele programe pe care Uniunea Europeană le-a derulat, înainte de 

aderare, în România am evidenţiat, în mod distinct, căile riguroase prin care se accesează aceste 

fonduri, insistând asupra necesităţii co-finanţării, privită şi ca o asumare a responsabilităţii (mai ales 

financiare) a solicitantului, dar şi ca un angajament al susţinerii, în continuare, la terminarea fondurilor 

internaţionale, a obiectivelor şi parametrilor proiectului. 

Prezentarea succintă a fondurilor structurale, dar şi a parteneriatelor de tip public privat, a 

făcut posibilă, utilă şi necesară sesizarea căilor prin care administraţia şi societatea românească vor 

încerca să rezolve una din marile probleme cu care se confruntă – precaritatea resurselor şi 

completarea acestora. 

Utilizarea lor viitoare impune, pe de o parte, asigurarea unui cadru legislativ adecvat şi o 

dezvoltare instituţională coerentă, cât şi, pe de altă parte, un efort suplimentar şi o angajare plenară a 

celor mai buni specialişti. 

Prin prezentarea lor, am încercat să argumentăm, cât mai convingător, importanţa acestor 

finanţări şi necesitatea perfecţionării mecanismelor de asimilare a fondurilor puse la dispoziţie de 

finanţatorii internaţionali (nu am abordat, din această perspectivă, posibilitatea acordării de către aceştia 

a unor credite /împrumuturi avantajoase), relativ la nevoile sporite de resurse pe care le implică 

transformările profunde, ale diverselor sectoare de activitate, de la nivel local.  

Credem, de altfel, că asemenea demersuri de analiză a posibilităţilor de folosire a diverselor 

resurse - care pot fi atrase în scopul completării resurselor proprii – sunt necesare şi la alte niveluri. 
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În fapt, fiecare actor al vieţii economice şi sociale trebuie să cunoască în detaliu mijloacele 

care-i stau la îndemână, cât şi obligaţiile şi responsabilităţile pe care acestea le generează, pentru a 

depăşi greutăţile şi a impulsiona procesul evolutiv în domeniul său de activitate. 

Cu privire la conceptele de dezvoltare economică locală trebuie să menţionăm faptul că există 

o diversitate atât în ceea ce priveşte abordarea acesteia cât şi a termenilor sau categoriilor noi cu care 

se operează în prezent. 

Literatura de specialitate nu prezintă un concept clar sau o definiţie a „economiei locale”. 

Majoritatea autorilor analizează, în schimb, principiile, parametrii şi politicile de dezvoltare economică 

locală - DEL. 

În condiţiile în care dezvoltarea economică locală este definită ca o activitate locală concepută şi 

implementată de agenţii din sectoarele public şi privat al comunităţii, printr-un set de programe şi proiecte, 

iar o altă abordare consideră dezvoltarea economică locală ca fiind o strategie globală de integrare a 

obiectivelor sociale şi economice în scopul revitalizării socio-economice a unei colectivităţi, considerăm 

sau apreciem că dezvoltarea economică locală nu poate fi obiectul unei politici izolate, chiar dacă se 

bazează pe un domeniu şi un tip de acţiuni privilegiate. 

Punctul nostru de vedere se bazează pe faptul că dezvoltarea economică locală trebuie abordată în 

complexitatea ei şi, din acest punct de vedere, în condiţiile existente în România cu privire la dezvoltarea 

economică locală căreia îi poate fi proprie următoare definiţie: 

„Dezvoltarea economică locală reprezintă totalitatea activităţilor economice, sociale şi culturale 

care se desfăşoară la nivelul unui anumit teritoriu bine precizat din punct de vedere juridic, în care 

principiile subsidiarităţii, adiţionalităţii, parteneriatului şi al finanţării locale sunt principiile care dau forţă, 

stabilitate, coerenţă şi finalitate decizională, pentru organele alese liber de către un electorat informat şi 

conştient asupra gestului pe care îl fac, la un anumit interval de timp, punând, cu precădere, în valoare 

specificul teritoriului respectiv.” 

În ceea ce privesc modelele de dezvoltare economică locală, acestea pot fi orientate înspre factorii 

de producţie (valorificând abundenţa şi costul scăzut al resurselor economice), centrate pe efectele 

cumulate ale cererii şi investiţiilor, respectiv pe creşterea sistemului productiv local. Luând în considerare 

aceşti factori în interacţiune reciprocă, pot rezulta patru tipuri de dezvoltare dinamică teritorială, respectiv: 

dezvoltarea urbană, zonele rurale integrate, tehno-polurile şi districtele industriale. 

În ceea ce priveşte rolul parteneriatului în realizarea unor proiecte de dezvoltare economică locală, 

trebuie să menţionăm faptul, în primul rând, că se pune tot mai mult accent pe parteneriatul public privat. 

Parteneriatul Public - Privat (PPP) se constituie ca o modalitate viabilă de introducere a 

managementului privat în serviciile publice, pe calea unei legături contractuale de lungă durată, între un 

operator privat şi o autoritate publică,acesta exprimând o modalitate de cooperare între o autoritate publică 

şi un sector privat. 

În privinţa rezultatelor, parteneriatul constituie premisa asigurării coerenţei aplicării unor 

programe şi a transparenţei realizării lor. În acelaşi timp, parteneriatul contribuie implicit la întărirea 

sistemului de conducere şi la dezvoltarea locală în ansamblul ei. Toate aceste aspecte însă depind în mare 

măsură de gradul de descentralizare a administraţiei publice, precum şi de identificarea prealabilă a agendei 

de dezvoltare locală.  

Printre principalele caracteristici ale parteneriatului public-privat trebuie evidenţiate 

următoarele: conferirea unui nou rol al autorităţii publice: de proprietar de service / operator la controlor, 

respectiv asigurarea stabilităţii proiectului. Plecând de la aceste două caracteristici putem afirma că 

parteneriatul public-privat înregistrează mai multe tendinţe dintre care cea mai importantă opinie ca fiind 

aceea că un parteneriat public privat reprezintă un acord de durată, care atrage un grad de risc ce trebuie 

împărţit de parteneri; toleranţa de risc dovedeşte esenţialul evoluţiei proiectului. Dacă ne referim expres la 

România, printre avantajele potenţiale ale unui parteneriat public-privat îl putem aminti pe acela că se 
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înregistrează o responsabilizare şi o sensibilizare a comunităţii de afaceri privind implicarea în proiecte ce 

interesează comunitatea locală, apariţia unor efecte pozitive în domeniul ocupării forţei de muncă şi asupra 

participanţilor la proiecte de interes pentru comunitatea locală şi, respectiv utilizarea eficientă a experienţei 

deţinute de sectorul privat. 

Desigur că nu trebuie neglijate nici riscurile care pot interveni în cadrul unui parteneriat public-

privat şi, care, prin efectele lor, uneori neprevăzute, pot afecta dezvoltarea locală. 

Formele legale de constituire şi tipurile de parteneriate publice-private, abordate de literatura de 

specialitate se prezintă sub forma de: 

- cooperare informaţională, integrând în cadrul acesteia următoarele: cooperări pentru orientare 

strategică, înţelegeri referitoare la construcţii urbanistice la nivelul unui cartier orăşenesc, concurenţa între 

investitori - formă de pre-cooperare, ca premiză pentru cooperare; 

-. cooperare contractuală, concretizată în contracte specifice pe proiecte sau constituirea unor 

societăţi comerciale mixte;  

- parteneriate organizate sub forma unor societăţi comerciale; 

- cooperare specială de tip public-privat.  

Dintre toate tipurile de parteneriate, apreciem că cele mai eficiente sunt următoarele: parteneriatele 

bazate pe proiecte, organizaţiile pentru planificarea politicilor şi agenţiile de implementare.  

Parteneriatele bazate pe proiecte sunt create pentru a realiza obiective specifice sau pentru a 

supraveghea implementarea unui proiect anume, fiind axate, de regulă, pe o singură problemă prioritară. 

Un al doilea tip de parteneriate între sectorul public şi privat este cel al organizaţiilor pentru 

planificarea politicilor, adesea structurate sub forma unor comitete, comisii, grupuri de lucru etc. (relaţiile 

de acest fel având un caracter predominant consultativ).  

Al treilea tip principal de parteneriat între sectorul public şi privat este reprezentat de agenţiile de 

implementare (conduse de un consiliu public – privat), care sunt finanţate din ambele surse.  

Referitor la sursele de dezvoltare ale dezvoltării economice locale, trebuie să ţinem seama de faptul 

că dacă vorbim despre resursele dezvoltării economice locale nu trebuie să înţelegem neapărat sprijinul 

financiar acordat administraţiei publice locale, ci mai degrabă problema resurselor de care dispun 

comunităţile locale.  

În Uniunea Europeană, ca şi în majoritatea ţărilor capitaliste, resursele financiare comunităţilor 

locale provin, în marea lor majoritate, din impozitele pe care le plătesc persoanele fizice şi juridice 
care locuiesc şi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriul de competenţă a acestora.  

Dacă avem în vedere că prin utilizarea funcţiilor finanţelor publice locale (de repartiţie, cu 

subfuncţia de constituire, de control şi de intervenţie), comunităţile locale, mai ales prin funcţia de 

intervenţie a acestora, în raport cu necesităţile concrete, pot transforma plătitorii de resurse financiare 

în beneficiari prin facilităţile pe care le acordă. 

Resursele financiare ale dezvoltării economice locale se asigură prin sistemul fiscalităţii, 

înţelegând prin aceasta impunerea, după anumite reguli, a tuturor realizatorilor de venituri. 

Resursele dezvoltării economice locale trebuie înţelese prin prisma tuturor tipurilor de acţiuni 

şi activităţi care pot primi caracterul de resurse şi care trebuiesc analizate atât din punct de vedere al 

administraţiei publice locale, al sectorului. 

Resursele administraţiei publice locale pot reprezenta, pentru o anumită perioadă de timp (de regulă, 

anul bugetar), în condiţiile legii finanţelor publice locale, o garanţie pentru parteneriatul privat în condiţiile 

în care veniturile sale proprii oferă posibilitatea unei îndatorări de până la 20% din nivelul acestora. În ceea 

ce privesc resursele sectorului privat, acestea pot fi de natură economică, de natură tehnică şi, uneori, chiar 
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de natură metodologică, deoarece activităţile sau serviciile pe care le generează în parteneriat cu 

comunităţile teritoriale reprezintă uneori punctul forte al activităţii acestora. 

Pentru realizarea parteneriatului public-privat, sunt necesare o serie de mijloace, procedee şi 

instrumente care să îl facă viabil şi care să contribuie efectiv la susţinerea acestuia. Cele mai importante 

modalităţi utilizate sunt: cupoanele, franciza, contractele de externalizare şi subvenţiile. Scopul comun este 

acela de a conserva respectiv crea noi servicii de utilitate publică, dar şi de menţinere şi dezvoltare a 

infrastructurii locale. 

Cu privire la finanţarea dezvoltării economice locale, trebuie să amintim faptul că în procesul 

procurării şi repartizării resurselor de care au nevoie organele administrative de la nivel local pentru 

îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor lor, se nasc anumite relaţii, de natură economică, în legătură cu 

repartizarea unei părţi din produsul intern brut - prin intermediul organelor administrative - între 

diferite categorii sociale. Aceste relaţii - apărute în procesul de mobilizare şi repartizare, sub formă 

bănească, a resurselor necesare organelor administrative locale - sunt relaţii financiare sau, pe scurt, 

finanţele publice locale. 

De-a lungul timpului, finanţele publice locale au purtat amprenta condiţiilor economice, 

politice şi sociale în care s-a realizat procesul constituirii şi repartizării fondurilor financiare. În concepţia 

modernă, finanţele publice locale constituie activitatea administraţiilor locale în calitatea lor de 

utilizatori ai unor tehnici financiare speciale, cum ar fi bugetul, taxele, impozitele, alocaţiile, cheltuielile, 

împrumuturile, etc. 

Evoluţia finanţelor publice locale este strâns legată de cea a autonomiei locale, care presupune, 

la rândul său, existenţa unei independenţe financiare pe plan local, denumită în limbajul uzual autonomie 

financiară locală.  

În toate statele membre ale Uniunii Europene se caută soluţii de asigurare a unei repartizări cât 

mai echitabile a resurselor, financiare între diferitele niveluri de organizare administrativă, ţinând cont 

de rigoarea bugetară care se impune la toate nivelurile administraţiei publice locale. 

Autonomia financiară locală constă în posibilitatea autorităţilor locale de a avea un buget 

propriu, distinct de cel al statului în care vor figura veniturile şi cheltuielile proprii. 

Autonomia financiară este o condiţie imperativă a descentralizării administrative. 

Autonomia financiară a colectivităţilor locale este privită din două puncte de vedere şi anume, 

juridic şi material. Dacă prin prisma juridicului subînţelegem libertatea de decizie a autorităţilor 

locale, libertate care nu trebuie să fie împiedicată de controale prea multe şi prea stricte din partea 

autorităţilor centrale, din punct de vedere material se înţelege posibilitatea autorităţilor locale de a-şi 

asigura acoperirea cheltuielilor prin venituri proprii, fără a fi obligate să apeleze la alocaţii de la stat pentru 

echilibrarea bugetelor lor. 

Cu toate că sunt de natură diferită, aceste condiţii se corelează între ele deoarece veniturile proprii 

necesare asigurării autonomiei financiare a colectivităţilor locale depind, în mare măsură, de capacitatea 

juridică a autorităţilor locale de a stabili, în mod autonom, valoarea totală a acestor venituri. 

Autonomia financiară a colectivităţilor locale realizată prin transferul responsabilităţilor şi 

atribuţiilor dinspre administraţia centrală spre cea locală presupune realizarea de prognoze, programe şi 

control efectuate prin buget care reflectă în acelaşi timp modul de repartizare şi utilizare a resurselor 

comunităţii.  

Bugetul local se regăseşte în următoarele ipostaze: document oficial, hotărâre a Consiliului, 

sistem de fluxuri financiare, instrument de politică financiară, plan operaţional ca bază a raportului 

financiar. 

Întrucât bugetul include activităţile, proiectele şi serviciile planificate, estimarea resurselor sau 

veniturilor disponibile şi necesarul de cheltuieli publice pentru finanţarea activităţilor planificate, prin buget 

se cuantifică estimarea a cheltuielilor propuse şi a veniturilor necesare pentru a le finanţa. Prin urmare, 
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bugetul reprezintă un instrument important de alocare a resurselor limitate, în vederea satisfacerii 

necesităţilor care prezintă aceeaşi importanţă la nivelul comunităţii. 

Din păcate, la ora actuală, bugetul comunităţii locale nu constituie un instrument care să dirijeze 

organele alese în utilizarea resurselor financiare locale în scopul dezvoltării unităţii administrativ teritoriale 

şi în special în interesul contribuabililor care şi-au dat votul la alegerile locale. Astfel, bugetul folosit în 

prezent cuprinde capitole, subcapitole,articole şi alineate privind veniturile şi cheltuielile, însă el nu 

răspunde la întrebarea pusă foarte des de către cetăţeni: “impozite şi taxe plătim, acestea se utilizează dar 

condiţiile de trai rămân aceleaşi“! 

Cauzele sunt multiple generând următoarele consecinţe:  

- o supraveghere deficitară a modului de desfăşurare a activităţii financiare, întrucât lipsesc practic 

toate procedurile managementului financiar; 

- o pregătire insuficientă a personalului care lucrează în domeniul financiar-contabil al 

comunităţilor locale ; 

- o cunoaştere insuficientă de către consilierii şi primarii comunităţilor locale a domeniul financiar-

contabil, ceea ce conduce la aplicarea, în multe cazuri, a bunului plac, şi a abuzului reflectat în final prin 

utilizarea neeficienta a fondurilor, ceea ce determina chiar stoparea sau încetinirea dezvoltării comunei ; 

- o neimplicare a administraţiei centrale care nu manifestă interes deosebit pentru asigurarea 

condiţiilor ca la fiecare nivel al administraţiei locale să se întărească disciplina şi ordinea în utilizarea 

resurselor financiare, respectiv în responsabilizarea tuturor mânuitorilor de bani publici. 

Având în vedere aceste realităţi rezultate în urma demersului ştiinţific iniţiat, am ajuns la concluzia 

că, pentru a vorbi de un instrument operativ, real şi sănătos, aflat la dispoziţia unităţilor administrativ-

teritoriale care este bugetul, trebuie avute în vedere mai multe obiective, printre care: 

- perfecţionarea bugetului de venituri şi cheltuieli care să reflecte în mod transparent eficienţa 

fondurilor utilizate şi rezultatele obţinute; 

- trecerea la un buget întocmit şi executat pe articole şi alineate care trebuie să fundamenteze 

bugetul comunei pe programe şi obiective;  

- identificarea la început a sectoarelor în care trebuie să se concentreze activitatea consiliului local, 

a primarului precum şi a angajaţilor primăriei; 

- transformarea bugetului dintr-un instrument static într-unul dinamic care să constituie strategia 

pentru exerciţiul financiar, atât cel prezent cât şi cel viitor, cu resurse financiare cât mai reduse şi cu efecte 

funcţionale sporite.  

Ţinând seama de cele prezentate anterior opiniem că bugetul, pentru a avea un caracter dinamic 

eficient, trebuie să se bazeze pe următoarele elemente şi componente:  

- în resursele financiare ale comunităţilor este necesar să se cuprindă şi fondurile structurale primite 

de la Comunitatea Europeană cu destinaţia acestora; 

- este necesar ca echilibrarea bugetelor locale cu alocări din bugetul central să funcţioneze astfel: 

- introducerea de “subvenţii speciale pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a consiliului 

local“ în situaţiile în care veniturile locale nu acoperă cheltuielile de funcţionare ale comunei; 

- stabilirea de subvenţii pentru dezvoltarea comunei în cazul în care obiectivele şi programele de 

dezvoltare sunt urgente iar resursele financiare locale nu acoperă cheltuielile; 

- echilibrarea bugetelor locale să se asigure distinct, pe toate verigile administraţiei locale (comună, 

oraş, municipiu şi judeţ ). Aceasta presupune ca la bugetul de stat să fie anexate tabele pe judeţe, cu 

toate nivelurile. 
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Situaţia din prezent când echilibrarea la nivel local se face cu participarea direcţiilor generale a 

finanţelor publice şi a consiliilor judeţene poate reprezenta un act grav de imixtiune în activitatea consiliilor 

locale. Deşi s-a eliminat într-un fel unul din criteriile de repartizare a sumelor de echilibrare intitulat „Alte 

criterii”, începând cu anul 2007, se mai întâlnesc cazuri, totuşi, când criteriul politic rămâne predominant. 

Având în vedere ca prefecţii sunt funcţionari publici (fără ingerinţe politice) în ecuaţia de 

echilibrare opiniem că s-ar putea introduce prefecturile. 

- cele două componente principale ale bugetului local comunal ar trebui să fie: un bugetul de 

venituri şi cheltuieli exprimat prin indicatori sintetici şi bugete anexă structurate pe programe şi 

obiective. 

Din punct de vedere structural, bugetele ar putea îmbrăca formă: 
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COMUNA Dumbrăviţa 

Aprobat în şedinţa Consiliului Local 

Dumbrăviţa din 25 mai 2007 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI 
INDICATORI SINTETICI PENTRU EXERCITIUL 

FINANCIAR AL ANULUI 2008 

= PROIECT = 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor financiari 

Cod 

indicator 

Realizări 

an de 

bază 

Propus % 

1 I.  VENITURI TOTALE 00.01 9.417.010 11.556.105 23 

2 1.1. - Venituri proprii 48.02 7.051.718 8.321.027 18 

 - Impozite şi taxe pe clădiri 
07.02.01 431.087 482.817 12 

 - Impozite şi taxe pe teren 
07.02.02 304.908 332.350 9 

 - Impozite şi taxe pe mijloace de 

transport 16.02.02 
38.763 44.190 

14 

3 1.2.-Subventii 
00.17 6.816 7.839 15 

 - de funcţionare 
00.17.01 4.030 4.356 8 

 - de dezvoltare 
00.17.02 2.786 3.483 25 

4 1.3.- Cote şi sume defalcate din impozite 

şi taxe cu caracter general 
04.02 

2.358.476 3.026.639 
28 

 - Cote defalcate din impozitul pe venit 
04.02.01 850.944 1.063.680 25 

 - Sume defalcate din cote din impozit pe 

venit 04.02.04 
99.240 118.096 

19 

 - Sume defalcate din TVA 
11.02 1.408.292 1.844.863 31 

5 1.4.-Fonduri comunitare 00.21   200.600   

6 II.  CHELTUIELI TOTALE 49.02 9.417.010 11.511.505   

 

- pe capitole, subcapitole, titluri, articole 

şi alineate  
    

  

 - Autorităţi publice 51.02 1.425.000 1.640.300 15 

 - Învăţământ 65.02 2.490.300 2.946.024 18 

 - Sănătate 66.02 2.066.100 3.064.200 48 

 - Cheltuieli din fondurile comunitare    200.600   

7 III.  Excedent curent 98.02 36.876 44.600 21 

8 IV.  Deficit curent 99.02       

9 

V.  Fondul de rulment din anii precedenţi 

pentru echilibrarea exerciţiului curent 30.02.03 
24.600   
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Facem precizarea că bugetul curent se poate încheia cu deficit, care se acoperă din fondul de 

rulment, acumulat în anii precedenţi. Această soluţie respectă principiul independentei exerciţiului 

financiar. Abia în anul curent se cheltuieşte mai mult decât se încasează. 

Practica din prezent , când fondul de rulment se cuprinde la veniturile curente reprezintă o 

mare eroare. Şi practica de a efectua cheltuieli direct din fondul de rulment este o mare scăpare din 

partea celor care ar trebui să înlăture această metodă. 

Corespunzător propunerii, la proiectul de buget care va deveni în exerciţiul bugetar 2008 

buget cu absolut toate caracteristicile, condiţiile, posibilităţile şi restricţiile, denumit de către noi 

buget sintetic, se pot construi două modele de bugete, ca anexă. Aceste bugete anexe sunt Bugetul 

cheltuielilor funcţionale ale consiliului local şi Bugetul pe programe privind dezvoltarea comunei. 

Cele două tipuri de bugete în structură vor avea următoarea formă: 

 

Anexa la bugetul sintetic 

        
        Bugetul cheltuielilor de funcţionare al Consiliului Local Dumbrăviţa pentru  

anul 2008 

   

Denumirea indicatorilor financiari şi a 

elementelor de fundamentare 

Cod 

indicator 

Realizări 

an de 

bază  

2007 

Propuneri 

2008 
% 

          

I. Cheltuieli de funcţionare   152.278 169.017 11 

Total         

- Drepturi de personal   111.169 127.560 11 

1.1.-Cheltuieli cu salariile şi alte drepturi 

în bani şi în natură 

10.01       

10.02       

1.2.Cheltuieli cu salariile şi alte drepturi         

1.3.-Cheltuieli cu asigurări sociale   37.350 41.457 11 
 

 

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile din statul de funcţiuni  

        

Nr. 

crt. 

Denumirea 

postului 

Nr. 

posturi 

Salariu de 

baza lunar 

Spor de 

vechime 

lunar 

Indem. 

de 

condu-

cere 

Alte 

drep-

turi 

Total 

anual 

1 Primar 1 1.300 130 400 300 25.560 

2 Viceprimar 1 1.050 105 300 200 19.860 

3 Secretar 1 1.100 110 300 200 20.520 

4 Contabil 1 1.050 105 250 150 18.660 

5 Contabil 2 1.600 160 0 200 23.520 

6 Funcţionar 

principal 

2 1.400 140 0 80 19.440 

  Total    * 7.500 750 1.250 1.130 127.56

0 

1.4.-Cheltuieli cu consilierii         8 
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Fundamentare: 

   8 consilieri x 80 lei lunar  x 12 luni = 7.680 lei 
 

 

Denumirea indicatorilor financiari şi a elementelor de 

fundamentare 
Cod indicator 

Realizări 

an de 

bază  

2007 

1.5.-Deplasari şi indemnizaţii (diurnă) 10.01.1.3 600 

Fundamentare :       

30 zile deplasare internă 30 zile x 20 diurnă   600 

Total   4.350 

1.6.-Cheltuieli cu materialele 

consumabile     
20.01 8.950 

- materiale de întreţinere 

  
20.01.02 şi 20.01.30 2.000 

- rechizite şi materiale de birou   20.01.01 1.600 

- materiale reparaţii curente     20.01 1.600 

- 30 zile deplasare internă    30 zile x 85 lei 
cazare  

20.06.01 2.550 

30 zile x 40 lei transport 20.06.02 1.200 

1.7.- Cheltuieli de investiţii (active nefinanciare) 70 şi 71 6.400 

Fundamentare - Lista investiţii       

- calculator PC 2006 2 buc x 1900   71.01.03 3.600 

- centrala telefonica cu 10 circuite   71.01.02 2.800 

Atenţie : Se înscriu toate articolele şi alineatele de cheltuieli care se folosesc în anul  

respectiv şi se stabileşte fundamentarea  analitică specifică . 

Cheltuielile totale în suma de        
  151.190 

Se acoperă din  : 
    

- venituri proprii ( 67% )   101.297 

- subvenţii speciale ( .......-..........%)       

- sume defalcate (33%)   49.893 
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Comuna Dumbrăviţa   .   Anexa  la bugetul sintetic 

 

BUGETUL CHELTUIELILOR PRIVIND 

PROGRAMELE DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2008 

 

Denumirea indicatorilor financiari şi a 

elementelor de fundamentare 

Cod indicator Realizări an 

de bază 

2007 

Propuneri 

2008 

Construcţii de străzi şi aducţiuni de 

apa 

71 370.600 481.930 

Cheltuieli de investiţii 71 70.500 124.600 
 

 

FUNDAMENTARE : 

 

- Modernizare sosea principala str. Rucăr 

 . Dimensiunea 1400 m x 4 m lăţime = 5600 m2 

 . Documentaţia tehnică aprobată la data de 25.XI.2007 

 . Cost pe m2 = 80 lei x 5600 m2= 448.000 

 . Constructor câştigător al licitaţiei din 10 dec.2007 

 . Denumirea  constructorului SC CONSTRUCTSPOR SA 

 . Data începerii lucrărilor 1 martie 2008 

 . Data finalizării lucrărilor şi recepţia - 31.XI.2008 

 

 

- Aducţiune apă potabilă 

 . Str. Milcov nr.1 - 45  lungime 450 m 

 . Str. Răscoalei 1907 - lungime 720 m 

 . Documentaţia a fost aprobata la data de 20.X.2007 

 . Licitaţia a fost organizata la data de 21.12.2007 

 . Constructor câştigător SC MARNA SA 

 . Cost pe m2 = 29 lei x 1170 =  33.930 

 . Recepţia lucrărilor 15.III.2008 

 . Finalizarea şi recepţia 30.VI.2008 

 

Anexa la bugetul sintetic 

 

Acoperirea cheltuielilor de construcţii strada şi aducţiuni apa se efectuează din : 

- venituri proprii     .................33% 

- subvenţii pentru dezvoltare    .................12% 

- sume defalcate din TVA    ..................55% 

 

Totalul cheltuielilor în totalul  veniturilor ..................100  % 

 

 

În mod similar, se pot dezvolta programe pentru toate activităţile componentei de dezvoltare: 

salubritate, iluminat public, etc. 

Din cele prezentate prin propunerea anterioară se desprinde ideea principală că stabilirea unei relaţii 

cu caracter financiar între suma propusa în buget şi efectele utilizării acesteia redată în indicatorii financiari 

cu costurile respective plus celelalte elemente care întregesc imaginea programului de cheltuieli are un rol 

important. 
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Tot în legătură cu propunerea făcută de elaborare a bugetului sintetic şi a bugetelor anexă, trebuie să 

precizăm că în legătură cu acestea se desprind mai multe obligaţii pe care le are conducerea colectivităţii 

administrativ-teritoriale şi anume: 

- Populaţia trebuie să fie informată în legătura cu politica de impozite şi taxe practicată în exerciţiul 

bugetar curent şi cel următor, cheltuielile bugetare să coincidă cu cerinţele şi nevoile populaţiei, să nu se 

neglijeze sub nici o formă criteriul eficienţei şi economicităţii, respectiv să se respecte cu stricteţe 

prevederile legale cu privire la modul de organizare şi adjudecare a licitaţiilor, etc. 

- Referitor la mijloace de transparenţă pe care comunitatea locală nu trebuie să le neglijeze, acestea 

trebuie să se refere la accesul neîngrădit al electoratului la şedinţele consiliului local când se aprobă bugetul 

şi contul de execuţie anuală, informarea directă de către primar a populaţiei în adunări populare, cel puţin 

de 2 ori pe an, publicarea bugetului împreuna cu comentariile necesare intr-un ziar local la care populaţia 

este abonată sau care este distribuit gratuit acesteia, respectiv prin televiziunea cu circuit închis, pe care 

unele comunităţi rurale o deţin. 

c) CU PRIVIRE LA FINANŢAREA, CONTABILITATEA ŞI GESTIONAREA 
COMPONENTELOR DE FUNCŢIONARE ŞI DEZVOLTARE COMUNELOR 

Consecvenţi demersului ştiinţific iniţiat în cuprinsul capitolului al treilea, am dorit să familiarizăm 

pe cei care interesaţi cu problematica finanţării, contabilităţii şi gestionării celor două componente ale unei 

unităţi administrativ teritoriale comunale, respectiv asupra componentei de funcţionare şi a celei de 

dezvoltare a acesteia.  

În acest sens, suntem conştienţi de faptul că operaţiunea de finanţare a unei unităţi administrativ-

teritoriale numai pe seama veniturilor proprii nu poate fi pusă în discuţie deoarece serviciile publice 

iniţiate prin însăşi raţiunea de a înfiinţa o comună cu activităţile care formează componenta de funcţionare, 

respectiv a celei de autoritate publică de asigurarea bunei desfăşurări a activităţii de învăţământ, sănătate, 

asistenţă socială, cultură, religie, sport şi economică, toate acestea formând componenta de funcţionare, 

solicită şi consumă în totalitate resursele financiare proprii, iar despre componenta de dezvoltare nici nu 

mai poate fi vorba. 

Din acest motiv, apreciem că finanţarea unei unităţi administrativ-teritoriale comunale trebuie să fie 

abordată în complexitatea ei, luând în considerare, pe lângă resursele „statutare” aferente (venituri proprii 

plus transferuri de la bugetul de stat) şi iniţierea celor mai eficiente măsuri pentru identificarea de noi 

resurse financiare, respectiv accesarea celor care la ora actuală mai sunt existente din perioada de 

preaderare şi posibile începând cu aderarea României la Uniunea Europeană (care a avut loc la 1 ianuarie 

2007). 

Prin noţiunea de finanţare nu trebuie să înţelegem neapărat sprijinul financiar acordat comunităţii 

locale, ci mai degrabă problema resurselor de care aceasta dispune. În Uniunea Europeană, ca şi în 

majoritatea ţărilor capitaliste, resursele comunităţilor locale provin, în marea lor majoritate, din impozitele 

pe care le plătesc persoanele fizice şi juridice din raza lor teritorială. 

Cu alte cuvinte, atât persoanele fizice şi juridice, pe de o parte finanţează comunitatea locală, iar pe 

de altă parte beneficiază de serviciile acesteia. Putem afirma fără să greşim că această dublă ipostază a 

contribuabililor poate fi folosită în plus şi ca o „momeală" sau instrument de atragere (după caz, respingere) 

a acestora, prin miza facilităţilor care le pot fi oferite. 

În sens larg, finanţarea reprezintă alocarea de resurse băneşti cu titlu rambursabil, sau 

nerambursabil, în condiţii determinate unor persoane fizice sau juridice în vederea acoperirii unor nevoi 

economice sau sociale.  

În sens restrâns, finanţarea constituie un transfer de fonduri băneşti de la bugetul de stat sau din alte 

surse cu titlu nerambursabil pentru subvenţii, acoperirea cheltuielilor publice privind investiţii în domeniul 
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producţiei, construcţiilor de locuinţe, edificii social culturale, agricole, învăţământ, sănătate, sau alte acţiuni 

de interes general. 

Fie că este vorba de finanţare în sens larg, fie că este vorba de finanţare în sens restrâns, constituirea 

de resurse băneşti sau formarea de fonduri băneşti se realizează cu ajutorul fiscalităţii care reprezintă un 

sistem de percepere a impozitelor, cuprinzând totalitatea reglementărilor (legi, regulamente, hotărâri, 

ordonanţe, norme de aplicare, instrucţiuni, practici, etc.) referitoare la stabilirea obiectului impozabil, a 

bazei de impunere fiscală, a subiecţilor impozabili şi mărimii impozitelor, taxelor obligatorii, contribuţiilor 

precum şi la plata acestora. 

Fiscalitatea presupunând un ansamblu de tehnici, procedee şi mijloace, nu exclude factorul uman 

care trebuie să joace un rol foarte important în transpunerea în practică a temeiurilor legale cu caracter 

fiscal. Dacă în privinţa veniturilor proprii (tradiţionale) unitatea administrativ teritorială comunală cât şi 

organele sale proprii au o implicare directă reclamându-le mai ales competenţa administrativă şi 

profesională, în cele ce privesc celelalte surse, cum ar fi subvenţiile, transferurile, cotele şi sumele 

defalcate, acestea nu depind în mod direct de unitatea administrativ-teritorială şi de personalul acesteia, 

accesarea lor fiind legată de anumite criterii expres prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare. 

Legea finanţelor publice locale cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007 reglementează anumite 

criterii ce trebuie avute în vedere pentru a acorda transferurile, subvenţiile, cotele şi sumele defalcate, din 

diferite surse ale bugetului de stat, unităţilor administrativ-teritoriale comunale. Acestea au fost analizate pe 

larg în cuprinsul capitolului şi considerăm că nu mai trebuie reluate, ci doar prezentat faptul că s-a dorit, 

începând cu data de 1 ianuarie 2007, să se elimine criteriul politic care a funcţionat practic până la această 

dată, prezentat sub denumirea de „alte criterii”, încurajând într-un fel, prin eliminarea acestuia, finanţarea 

comunelor sărace, cu sume din bugetul de stat, şi nu a acelor comune care erau mai „apreciate” de către 

conducerea judeţelor. 

Apreciem că încredinţarea finanţării comunelor de către serviciile deconcentrate în teritoriu, 

respectiv de către conducerile direcţiilor finanţelor publice, organ specializat al Ministerului Economiei şi 

finanţelor în privinţa administrării veniturilor bugetului consolidat al statului şi controlul acestuia, a 

eliminat într-un fel subiectivismul care, din păcate, a funcţionat cu privire la finanţare în anii precedenţi. 

Pentru a crea o imagine cât mai completă a modului de aşezare, de ordonanţare, de percepere şi de 

încasare a veniturilor unităţilor administrativ-teritoriale comunale, în cuprinsul capitolului 3 sunt prezentate 

veniturile bugetului local comunal, aşa cum sunt ele reglementate prin dispoziţiile legale în vigoare. 

Astfel sunt tratate impozitele tradiţionale ale unităţilor administrativ-teritoriale comunale referitoare 

la impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, 

impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, alte taxe, din dorinţa de a prezenta problematica acestora, dar şi 

relativitatea impunerii şi perceperii având în vedere faptul că încă mai sunt unităţi administrativ-teritoriale 

al căror patrimoniu public şi privat nu este nici la ora actuală stabilit din punct de vedere juridic.  

Trebuie precizat că la nivelul judeţului analizat (judeţul Timiş), veniturile proprii ale comunelor nu 

depăşesc 23,17% din necesarul de finanţat.  

Pe lângă veniturile proprii amintite anterior, în capitol sunt tratate şi alte resurse aparţinând 

bugetului de stat care vin şi completează necesarul de finanţat, concretizate sub forma cotelor şi sumelor 

defalcate din impozitul pe venit, sub forma i sumelor defalcate din TVA, sub forma subvenţiilor care la 

nivelul judeţului Timiş au o pondere de 76,83% (748.725.103 lei), pentru unităţile administrativ-teritoriale 

comunale.  

Este de dorit ca în perioadele următoare ponderea veniturilor primite de la bugetul de stat să scadă 

în totalul veniturilor comunale, respectiv creşterea corespunzătoare a veniturilor proprii, cele provenite din 

bugetul de stat sub formă de sume de echilibrare să fie în continuă scădere. De fapt, începând cu data de 1 

ianuarie 2009, în conformitate cu Legea finanţelor publice locale, la determinarea sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 
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- posibilităţi de acoperire a componentei de funcţionare a bugetului local pe seama veniturilor 

proprii;  

- propuneri de sume pentru asigurarea echilibrării componentei de funcţionare a bugetului local 

numai după luarea în calcul a veniturilor proprii şi numai acolo unde este cazul; 

- standarde minime de cost pentru prestarea serviciilor publice către populaţie; 

- standarde minime de calitate pentru prestarea serviciilor publice către populaţie; 

- stabiliri de sume din bugetul de stat pentru finanţarea componentei de dezvoltare ale bugetelor 

locale. 

Pentru a ilustra componenta de funcţionare cu principalele sale activităţi, am procedat la elaborarea 

unui buget funcţional pentru comuna Dumbrăviţa, din care a rezultat faptul că această componentă nu 

reuşeşte să-şi acopere în totalitate necesităţile de funcţionare pe seama veniturilor proprii. 

Instrumentul operativ cu ajutorul căruia se asigură finanţarea componentei de funcţionare a unităţii 

administrativ-teritoriale comunale este reprezentat de bugetul funcţional. 

Bugetul funcţional poate fi definit ca reprezentând partea de bază, obligatorie, a unui buget local 

care cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor şi 

competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale comunale. Conform 

propriei noastre cercetări,  bugetul funcţional este aşadar rezultatul activităţilor care asigură funcţionarea 

unităţilor administrativ-teritoriale comunale, precum şi pachetul de servicii minime necesare realizării 

funcţiilor pentru care aceasta a fost înfiinţată. 

Trebuie remarcată importanţa clasificaţiei funcţionale prin care sunt reglementate cadrul general şi 

de execuţie a bugetului local, respectiv activităţile şi serviciile care fac parte din bugetul funcţional, dintre 

care amintim: autorităţi publice şi acţiuni externe; alte servicii publice generale; ordine publică, poliţie 

comunitară, protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor; învăţământ; sănătate, recreare şi religie; asigurări 

şi asistenţă socială; întreţinere, reparaţii şi funcţionare în domenii ca locuinţe, iluminat public, salubritate, 

străzi, drumuri şi poduri, etc. Apreciem că toate aceste activităţi ar trebui să fie acoperite în cea mai mare 

parte din resursele provenind din venituri proprii, iar cele care provin din bugetul de stat să fie utilizate 

numai cu caracter numai cu caracter sporadic pentru finanţarea componentei de funcţionare şi cu precădere 

pentru finanţarea componentei de dezvoltare. 

În aceste condiţii apreciem că legea privind administraţia publică locală (Legea nr. 215/2001, 

republicată şi cu modificările ulterioare) ar fi trebuit să fie viabilă şi să-şi producă efectele aşa cum fost 

acestea vizate de către legiuitor cel puţin din data de 1 ianuarie 2007, când unităţile administrativ-teritoriale 

româneşti chiar numai formal au ajuns pe picior de egalitate cu cele situate în celelalte, statele membre. 

Veniturile proprii, cât şi cele transferate din bugetul de stat trebuie evidenţiate, raportate şi 

transformate în cheltuieli, cu ajutorul metodei, tehnicilor şi procedeelor contabilităţii ca parte componentă a 

activităţii financiar-contabile desfăşurată în cadrul unităţii administrativ teritoriale comunale. 

Organizarea şi conducerea contabilităţii reprezintă apanajul sau atributul exclusiv al primarului 

unităţii administrativ teritoriale comunale, organ ales în mod democratic. 

Contabilitatea ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor 

juridice şi fizice trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi 

păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de 

trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi pentru relaţiile cu investitorii prezenţi şi 

potenţiali, cu creditorii financiari şi comerciali, cu clienţii. 

Prin urmare contabilitatea unei unităţi administrativ-teritoriale comunale trebuie să cuprindă 

contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, contabilitatea generală bazată pe principiul 

constatării drepturilor şi obligaţiilor (care reflectă evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, respectiv 
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excedentul sau deficitul patrimonial) şi contabilitatea destinată analizării costurilor programelor 

aprobate. 

Contabilitatea bugetelor locale se organizează şi se conduce la nivelul comunelor potrivit normelor 

stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice având drept scop să asigure înregistrarea operaţiunilor 

privind veniturile încasate şi plăţile efectuate în executarea bugetelor locale şi a fondurilor cu destinaţie 

specială, respectiv contabilitatea transferurilor din bugetul de stat şi a fondului de rulment constituit în 

condiţiile legii. 

De asemenea instituţiile de subordonare locală, care au personalitate juridică şi ai căror conducători 

au calitatea de ordonatori de credite, organizează şi conduc contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor potrivit 

bugetului aprobat precum şi contabilitatea patrimoniului aflat în administrare. 

Având în vedere aceste exigenţe de ordin legislativ şi metodologic, în justificarea demersului 

ştiinţific iniţiat, am considerat oportun să tratăm principalele conturi care intervin în procesul de 

contabilizare a veniturilor proprii exclusive, care concură la finanţarea bugetului funcţional al comunei. 

În baza bugetului funcţional elaborat şi aprobat de către consiliul local, prin grija compartimentului 

financiar contabil, prevederile acestuia sunt transpuse în evidenţa tehnico-operativă şi în contabilitatea 

sintetică şi analitică privind creanţele şi veniturile bugetului funcţional.   

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale 

comunale se organizează şi se conduce în partidă dublă, cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de 

conturi general pentru instituţiile publice. Conturile sunt împărţite pe clase, pe grupe de conturi, iar acestea 

sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I şi II.  

Conturile sintetice pot fi dezvoltate în conturi analitice, în funcţie de specificul activităţii şi de 

necesităţile proprii de informare. 

Cu ajutorul acestor conturi unităţile administrativ-teritoriale comunale înregistrează operaţiunile 

economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv 

în momentul creării, transformării sau dispariţiei, anulării unei valori economice, a unei creanţe sau a unei 

obligaţii.  

Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate în 

cadrul fiecărei comune, cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor 

contabilităţii bazată pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare. 

Având la bază documentele care atestă dreptul de creanţă al unităţii administrativ-teritoriale 

comunale (declaraţia fiscală sau decizia emisă de organul fiscal respectiv alte documente legal întocmite), 

la începutul anului bugetar se înregistrează creanţele bugetului funcţional utilizând conturile şi creditori ai 

bugetului comunal funcţional. Aceste conturi sintetice au fost prezentate din punct de vedere al funcţiunii 

lor, al operaţiunilor pe cere le evidenţiază, a relaţiilor cu alte conturi sintetice, al soldurilor anuale. 

S-au prezentat, de asemenea, evidenţele operative care privesc aceste venituri, prezentând 

„Registrul rol contribuabil” şi „Registrul pentru evidenţa veniturilor”. Referitor la aceste două registre, 

amintim faptul că, deşi s-a trecut la conducerea contabilităţii în partidă dublă, deşi există posibilitatea 

utilizării conturilor sintetice de gradul I şi II şi al conturilor analitice, după un an de utilizare a noului 

sistem contabil, pentru unităţile administrativ-teritoriale comunale, există mai multe opinii în legătură cu 

acestea, în sensul conducerii manuale al acestor registre de către personalul financiar-contabil. Punctul 

nostru de vedere este acela că, în condiţiile în care, la nivelul comunelor există un program 

informatic utilizat pentru conducerea contabilităţii, cele două registre pot fi ţinute cu ajutorul acestui 

echipament. În baza extrasului de cont şi a execuţiei bugetare eliberate de către trezoreria operativă la care 

comuna îşi are deschis contul de disponibil, utilizând ordinele de plată proprii trezoreriei care sunt ataşate 

extrasului de cont le poate opera la poziţiile analitice ale contribuabililor (plătitorilor) persoane fizice şi 

juridice. 

Aceste registre sunt solicitate a fi utilizate şi de către organele de control ale Curţii de Conturi care 

motivează că acestea ar trebui să facă parte din categoria registrelor cu funcţiune similară ca cele organizate 

şi conduse de către societăţile comerciale (Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare, Jurnale auxiliare). 
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În ceea ce priveşte contabilitatea componentei de funcţionare, s-a prezentat necesitatea organizării şi 

conducerii acesteia prin prisma contabilităţii în partida dublă, contabilitate introdusă pentru comunele din 

România începând cu exerciţiul bugetar 2006.  

Trebuie menţionat, totuşi, că se înregistrează încă neajunsuri, pe de o parte datorită numărului 

redus de specialişti în domeniul financiar-contabil din compartimentele specializate ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, dar şi dificultăţilor de adaptare a evidenţelor tehnico-operative existente în cadrul 

contabilităţii în partida simplă, iar pe de altă parte, a numărului redus de mijloace tehnice de prelucrare a 

informaţiilor, de către personalul din compartimentul de resort. 

Conturile contabile s-au prezentat în componenţa şi structura lor logică, cu detalierea în conturile 

sintetice de gradul I şi II şi în cele analitice, astfel încât acestea să surprindă, cât mai fidel, fenomenele şi 

procesele desfăşurate, în cadrul componentei de funcţionare a comunei. Apreciem că, prin utilizarea 

sistemului contabil în partidă dublă, unităţilor administrativ-teritoriale comunale li s-a asigurat posibilitatea 

unei mai bune reflectări a patrimoniului şi a creării de noi surse informaţionale, prin informaţia contabilă cu 

privire la existenţa, gestionarea şi utilizarea patrimoniului public şi privat al acestora, a surselor de 

provenienţă a patrimoniului, a identificării operaţiunilor care vizează serviciile publice şi a cheltuielilor cu 

acestea.  

În ceea ce priveşte gestionarea componentei de funcţionare a comunei, aceasta face parte din 

funcţiunea financiar-contabilă, reprezentând o componentă a managementului public modern prin care se 

realizează o mai bună administrare a patrimoniului comunal.  

Prin opoziţie cu noţiunea de gestiune economică a unei unităţi economice productive, s-a prezentat 

gestiunea componentei de funcţionare a unei unităţi administrativ-teritoriale ca o noţiune ce dezvoltă noi 

concepte privind gestiunea concurenţială, financiară şi economică, atribute ale funcţiei manageriale a 

primarului, în calitatea acestuia de organ ales în mod democrat de către locuitorii cu drept de vot din aria de 

activitate a comunei.  

În condiţiile în care demersul ştiinţific nu şi-a propus să epuizeze problematica asemănărilor şi 

deosebirilor dintre noţiunea de gestionare şi de gestiune, ci doar să facă o prezentare teoretică a acestora, 

apreciem că în cazul unităţilor administrativ-teritoriale comunale, putem accepta noţiunea de gestionare 

ca reprezentând totalitatea mijloacelor şi strategiilor economico-financiare de determinare ştiinţifică 

a acelor operaţiuni care asigură gospodărirea, administrarea, valorificarea, etc., a patrimoniului 

acestora care este încredinţat primarului şi pentru care trebuie să se asigure o gospodărire raţională 

a tuturor resurselor materiale şi băneşti colectate şi utilizate în mod eficace în cadrul unui interval de 

timp, de regulă perioada mandatului conferit de funcţia dobândită ca urmare a votului electoratului. 

Dacă avem în vedere faptul că patrimoniul poate fi abordat din punct de vedere economic şi 

juridic, respectiv din punct de vedere al patrimoniului brut şi al patrimoniului net al unităţilor 

administrativ-teritoriale comunale, apreciem că o explicitare a acestor noţiuni ar facilita cunoaşterea 

specificului acestuia, permiţând totodată introducerea în problematica unei abordări ştiinţifice a elementelor 

care-l compun, a elementelor juridice care pot să apară între acestea, a evidenţei şi contabilităţii lor. 

Din punct de vedere economic, patrimoniul poate fi definit ca reprezentând ansamblul bunurilor 

economice, exprimate sub formă bănească, ce aparţin unei persoane, unei unităţi administrativ-teritoriale 

comunale  sau unei naţiuni la un moment dat. Acest patrimoniu poate fi asimilat cu patrimoniul brut, 

deoarece însumează toate valorile existente, valori stabilite la un moment dat – moment iniţial – sau 

reevaluate la un alt moment, fără a se avea în vedere datoriile deţinătorului de patrimoniu. 

În sens juridic patrimoniul se referă la toate drepturile şi obligaţiile cu conţinut economic ale 

unui subiect de drept. Dacă avem în vedere unităţile administrativ-teritoriale comunale, patrimoniul în 

sens juridic, respectiv situaţia acestuia este dată de bilanţul contabil. 

Dacă avem în vedere  unităţile administrativ-teritoriale comunale, structura patrimoniului 

productiv este reprezentată de bunurile care sunt utilizate atât pentru componenta funcţională, dar 

într-o proporţie mult mai mare pentru componenta de dezvoltare. Gestionarea acestora reprezintă 
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atributul exclusiv al primarului, organ ales căruia acesta este încredinţat şi pentru care în anumite 

împrejurări trebuie să dea socoteală, astfel acesta trebuie să se preocupe prin organele sale specializate de 

organizarea evidenţei tehnico-operative şi a contabilităţii a întregului patrimoniu, de gestionarea 

corespunzătoare şi de utilizarea cu eficienţă a acestuia. 

La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale comunale, contabilitatea activelor fixe se ţine la 

valoarea de inventar cu ajutorul „Registrului pentru evidenţa activelor fixe" aflate în administrarea 

acestora, inclusiv a activelor fixe aflate în folosinţa instituţiilor fără organe proprii de contabilitate, 

finanţate din bugetul comunal. 

Registrul cuprinde două părţi, prima fiind destinată contabilităţii sintetice, global-valorice a 

activelor fixe, organizată şi condusă în grupe distincte pe fiecare categorie, iar cea de-a doua fiind rezervată 

contabilităţii analitice a activelor fixe aflate în folosinţa unităţii administrativ-teritoriale comunale. 

Referitor la gestionarea componentei de funcţionare a comunei, s-au tratat, de asemenea, conturile 

sintetice prin care se evidenţiază existentul patrimoniului public şi privat al acesteia, precum şi fondurile 

bunurilor care alcătuiesc bunurile celor două patrimonii. 

În spiritul transparenţei privind finanţarea, organizarea contabilităţii şi gestionarea patrimoniului ce 

trebuie administrat de o unitate administrativ-teritorială şi având în vedere că omul-cheie al acesteia este 

primarul, considerăm că acesta ar trebui să încheie un contract similar cu cel care este încheiat cu persoana 

desemnată să primească, să gestioneze şi să elibereze bunurile într-o gestiune clasică. Apreciem în mod 

deosebit că printr-un astfel de contract se evită situaţii catalogate de gestiune frauduloasă şi se 

responsabilizează expres primarul, ca reprezentant ales.  

Detaliind cele expuse anterior, în cuprinsul capitolului s-a evidenţiat faptul că obligaţiile, atribuţiile 

şi garanţiile conferite primarului ca gestionar al patrimoniului public şi privat deţinut de către comună, care 

ar trebui prevăzute în „Contractul primarului” revin de drept acestuia în calitatea lui de reprezentant al 

statului în relaţia cu Consiliul local, în activităţile legate de bugetul local şi în cele privind serviciile publice 

furnizate sau care trebuie asigurate cetăţenilor. 

Consecvenţi demersului ştiinţific iniţiat, am abordat componenta de dezvoltare din aceleaşi 

puncte de vedere ca şi cea de funcţionare, şi anume: finanţarea, contabilitatea şi gestionarea. Prin urmare, 

am definit componenta de dezvoltare ca fiind acea componentă a unităţii administrativ-teritoriale prin care 

se realizează nu numai creşterea economică într-un teritoriu anume ci şi aspectele sale sociale, de cultură, 

ştiinţă şi civilizaţie, de egalitate şi echitate între oameni. 

Componenta de dezvoltare vizează operaţiunea de dezvoltare a serviciilor publice existente, din 

punct de vedere al volumului acestora, al calităţii şi diversităţii, sau de iniţiere de noi servicii care să 

conducă în final la ridicarea standardului de viaţă al populaţiei din teritoriul respectiv. 

Componenta de dezvoltare se concretizează prin dezvoltarea economică, dar mai ales prin 

dezvoltarea economică durabilă. Dezvoltarea economică durabilă poate reprezenta reperul strategic pe 

care comunitatea locală şi-l fixează şi îl adoptă pas cu pas în vederea îndeplinirii pe de o parte, a 

programului desprins din programul de guvernare al partidului de guvernământ, iar pe de altă parte, din 

programul prezentat în faţa electoratului de către echipele care au fost desemnate de acesta să le conducă 

într-o anumită perioadă de timp, de regulă în patru ani. 

Pentru a asigura o dezvoltare economică şi a face viabilă componenta de dezvoltare, este necesară 

identificarea surselor de finanţare prin metode, tehnici şi procedee specifice, respectiv a finanţa  obiectivele 

de ordin tehnic asumate în campania electorală.  

Finanţarea componentei de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale comunale se realizează 

pe de o parte din surse provenite din bugetul de stat ca venituri ale acestuia, dar puse la dispoziţia 

comunelor prin anumite cote, sume, subvenţii şi transferuri care vizează aspecte punctuale ale dezvoltării, 

iar pe de altă parte din venituri proprii şi atragerea de surse externe. 
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Actuala legislaţie românească prevede alocarea de cote defalcate din impozitul pe venit de natură 

salarială, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, subvenţii şi transferuri. 

Pentru acoperirea deficitelor de finanţare a obiectivelor stabilite în programul de dezvoltare a 

unităţilor administrativ-teritoriale comunale, acestea tot mai des apelează la surse private de finanţare, 

această modalitate având conotaţia de finanţare privată.  

Pentru a ilustra modul cum se asigură finanţarea componentei de dezvoltare a unităţilor 

administrativ-teritoriale comunale, am apreciat că este necesar să prezentăm sursele importate ale 

bugetului local care provin din veniturile bugetului de stat precum şi sursele alternative ca forme de 

finanţare mixte (de stat şi private). 

Sursele bugetului local provenite din veniturile bugetului de stat se concretizează în cote şi sume 

defalcate privind impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenţiile primite de la 

bugetul de stat. Din categoria surselor alternative au fost prezentate subvenţiile primite de bugetul local de 

alte bugete, donaţiile şi sponsorizările.  

Un loc aparte l-a avut prezentarea fondului de rulment ca şi sursă de finanţare a unor investiţii. 

Creditele bancare şi împrumuturile obligatore cu semnificaţia acestora, precum şi fondurile structurale şi de 

coeziune (Fondul European de Dezvoltare Regională, fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul 

European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul pentru Pescuit) au fost prezentate în ideea că 

acestea reprezintă şanse şi posibilităţi reale şi concrete de identificare şi accesare de noi resurse pentru 

finanţarea componentei de dezvoltare. 

Având în vedere, după cum am precizat în capitolul privind gestionarea componentei de 

funcţionare, că primarul, în calitatea sa de gestionar al patrimoniului public şi privat al comunităţii, trebuie 

să deţină informaţii clare cu privire la cei care îşi desfăşoară activitatea în raza sa teritorială şi generează 

venituri aferente bugetului de stat şi care, conform legislaţiei actuale, revin unităţii administrativ-teritoriale 

sub formă de transferuri din bugetul de stat, am considerat oportun să prezentăm un model de control fiscal 

pentru organele specializate ale acesteia, care efectuează inspecţie fiscală la societăţile comerciale de 

subordonare locală, pentru a putea să cunoască situaţia în complexitatea acesteia. Modelul prezentat 

vizează inspecţia fiscală privind impozitul pe venit. 

Finanţarea componentei de dezvoltare presupune identificarea de noi surse care să îi asigure 

susţinerea activităţilor iniţiate. Astfel, este cunoscut faptul că veniturile proprii, tradiţionale, cu mici 

excepţii, sunt utilizate pentru finanţarea componentei de dezvoltare. De aceea, demersul ştiinţific iniţiat a 

vizat cu precădere identificarea de noi tipuri de surse de finanţare, ţinând cont de faptul că actuala legislaţie 

permite recurgerea la acestea, dar în anumite condiţii şi restricţii. De exemplu, pentru a demara operaţiunea 

de creditare şi emiterea de obligaţiuni, este necesară luarea în calcul a serviciului datoriei publice locale, 

fiind cunoscut faptul că acesta nu poate depăşi 20% din veniturile proprii. 

Accesarea celorlalte tipuri de surse de finanţare trebuie să aibă la bază un statut juridic bine 

precizat, al patrimoniului privat al unităţii administrativ-teritoriale comun ale, deoarece acesta reprezintă 

garanţia sau co-finanţarea proiectelor şi a programelor de dezvoltare. 

Spre deosebire de fondurile de preaderare, prin accesarea fondurilor structurale rezultă o facilitate în 

plus din punct de vedere al procentului de finanţare în sensul că procentul de co-finanţare sau de efort al 

unităţii administrativ-teritoriale comunale este de numai 15% din valoarea proiectului sau programului. 

Consecvenţi demersului ştiinţific iniţiat, după cum am considerat că pentru componenta de 

funcţionare se întocmeşte un buget funcţional, am admis că şi pentru componenta de dezvoltare este 

necesară întocmirea unui buget de dezvoltare, şi am exemplificat unul, pentru aceeaşi comună, 

Dumbrăviţa. Din acest buget de dezvoltare a reieşit faptul că pentru anul 2007 Consiliul local Dumbrăviţa 

şi-a identificat ca surse, pentru obiectivele programate (şcoală, grădiniţă, infrastructură, drumuri, apă, canal, 
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gaz) numai surse din fondurile structurale, pentru care a întocmit proiecte şi le-a depus instituţiilor abilitate 

pentru accesare. 

Deşi există posibilităţi de identificare şi accesare de noi surse aferente componentei de dezvoltare, 

trebuie să recunoaştem faptul că nu este de ajuns ca acestea să existe ci să fie consumate, care pare 

imposibilă fără recrutarea şi formarea de cadre specializate capabile să o facă. Starea actuală este din 

nefericire necorespunzătoare pentru majoritatea comunităţilor rurale.  

Contabilitatea componentei de dezvoltare, trebuie să reflecte, conform metodologiei, tehnicilor şi 

procedeelor contabile, toate fenomenele, procesele şi activităţile cu caracter investiţional care vin să 

completeze baza tehnico-materială a unităţilor administrativ-teritoriale comunale, conferindu-le acestora 

stabilitate din punct de vedere funcţional şi siguranţă în deservirea electoratului din raza lor de activitate. 

Contabilitatea componentei de dezvoltare, cu privire la operaţiunile economico-financiare se ţine în 

limba română şi în monedă naţională. La unităţile administrativ-teritoriale comunale care beneficiază de 

contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene prin fondurile structurale şi de coeziune, 

operaţiunile privind primirea şi utilizarea acestor fonduri se înregistrează în lei şi în euro la cursul 

INFOEURO. Cursul INFOEURO reprezintă nota de schimb între euro şi moneda naţională şi este 

comunicată de Banca Centrală Europeană. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se 

înregistrează în contabilitate la cursul zilei comunicat de Banca Naţională a României. 

Trebuie specificat că elementele monetare exprimate în euro cum sunt  disponibilităţi şi depozite 

bancare, creanţe şi datorii, se reevaluează cel puţin trimestrial la întocmirea situaţiilor financiare, la cursul 

INFOEURO comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. 

De asemenea, în cazul componentei de dezvoltare, unul din procedeele de bază ale contabilităţii este 

documentarea operaţiunilor economico-financiare, în virtutea căreia toate datele contabilităţii se justifică 

prin documente care sunt acte scrise ce consemnează operaţiile economice în momentul efectuării lor, la 

locul efectuării, sau la compartimentul de prelucrare a datelor. 

După modul lor de întocmire şi după rolul lor în cadrul sistemului informaţional, documentele se 

împart în: 

 documente justificative: sunt acte scrise, întocmite de regulă în momentul şi la locul efectuării 

operaţiunilor economico-financiare care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, constituind, în caz de 

necesitate, probă în justiţie, angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, 

precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate; 

 documente contabile: se prezintă de regulă sub formă de fişe, situaţii sau registre în care se 

centralizează datele din documentele justificative pentru obţinerea unor informaţii reale şi corecte ce 

stau la baza întocmirii documentelor de sinteză şi raportare contabilă; 

 documentele de sinteză şi raportare: preiau informaţiile din fişe şi din registrele contabile şi le 

prelucrează în „situaţiile financiare” care pentru unităţile administrativ-teritoriale comunale reprezintă 

documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea acestora şi a execuţiei 

bugetului de venituri şi cheltuieli. 

 

Prezentarea documentelor justificative, contabilă, de sinteză şi raportare am considerat-o necesară, 

în condiţiile în care componenta de dezvoltare reclamă o evidenţiere corespunzătoare a tuturor operaţiunilor 

care intervin în procesul dezvoltării, dar şi ca o sursă de informaţii în vederea costurilor efective ale 

serviciilor publice înfiinţate sau dezvoltate. 

Cunoscând costurile efective ocazionate, respectiv eforturile iniţiate, apreciem că este foarte uşor să 

se determine şi efectele obţine în urma acestor consumuri, efecte concretizate mai ales în indicatori de 

calitate. 

Contabilitatea componentei de dezvoltare la unităţile administrativ-teritoriale comunale vizează pe 

de o parte constituirea resurselor necesare dezvoltării iar pe de altă parte destinaţia acestora sub forma 
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cheltuielilor de capital care se concretizează în înfiinţarea, funcţionarea şi administrarea serviciilor de 

interes local. 

Serviciile de interes local pot fi înfiinţate, organizate şi utilizate pe structura activităţilor economice 

amintite anterior, componenta de dezvoltare preluând treptat şi activitatea de determinare, urmărire, 

raportare a costurilor serviciilor publice. 

Contabilitatea componentei de dezvoltare se conduce cu ajutorul conturilor sintetice, respectiv 

sintetice de gradul I şi II şi a conturilor analitice, astfel încât în orice moment aceasta să reflecte resursele 

constituite, destinaţiile acestora şi activităţile generatoare de costuri dar şi de efecte economice. 

Conturile prezentate au vizat sursele de finanţare provenite din bugetul de stat, din credite şi 

împrumuturi obligatore, din fonduri structurale, aşa cum acestea sunt prevăzute în planul de conturi privind 

sistemul contabil al instituţiilor publice începând cu anul bugetar 2006. 

Conturile contabile au fost prezentate în componenţa şi structura lor logică, cu detalierea lor în 

conturi sintetice de gradul I şi II şi în conturi analitice, astfel încât acestea să surprinde cât mai fidel 

fenomenele şi procesele desfăşurate în cadrul componentei de dezvoltare. 

Gestionarea componentei de dezvoltare a fost analizată prin prisma funcţiilor manageriale. Din cele 

cinci funcţii de bază (previziune, organizare, îndrumare, coordonare şi control) s-au analizat cele de 

previziune, îndrumare şi control. 

S-a apreciat astfel că, dacă funcţia de previziune ar putea fi atribuită consiliului local ca organ 

legislativ al unităţii administrativ teritoriale celelalte două funcţii, respectiv cea de îndrumare şi cea de 

control, ar trebui atribuite primarului în calitatea sa de ordonator de credite şi de organ executiv. 

Asociem organului legislativ al unităţii administrativ-teritoriale funcţia de previziune întrucât 

sarcina de a evalua necesităţile de ordin local cu privire la dezvoltarea comunităţii, care vizează în mod 

special înfiinţarea, consolidarea şi diversificarea serviciilor comunale, revine membrilor consiliului local a 

căror iniţiativă se concretizează prin hotărârile adoptate. 

Obiectivele cuprinse în hotărârile consiliului local previzionate a fi iniţiate şi finalizate de către 

primar împreună cu organele sale specializate (tehnice, economice) trebuie armonizate cu resursele 

financiare pe care comunitatea le are la dispoziţie sau care pot fi accesate, astfel încât obiectivele stabilite 

să-şi atingă finalitatea vizată de iniţiatori. 

Celelalte două funcţii analizate au fost atribuite primarului în dubla calitate a acestuia, de ordonator 

de credite şi organ executiv. Altfel spus, după identificarea resurselor financiare existente sau posibil de 

accesat, primarul comunităţii locale comunale ca organ executiv, poate să-şi exercite cu profesionalism şi 

responsabilitate cele două funcţii ale managementului, respectiv funcţia de îndrumare şi funcţia de control. 

Activitatea de identificare a resursele locale existente şi care privesc componenta de dezvoltare se 

materializează prin dreptul şi obligaţia primarului de a impune organelor financiare din subordine să 

întocmească un buget de dezvoltare capabil să asigure un maximum de calitate a serviciilor oferite 

electoratului cu resurse financiare cât mai reduse. 

Bugetul de dezvoltare a fost prezentat în cele două componente ale acestuia, bugetul de investiţii 

sau bugetul de capital şi bugetul operaţional. În bugetul de investiţii se reflectă punerea în operă şi 

respectiv în funcţiune (pe baza proceselor verbale de recepţie definitivă sau de punere în funcţiune) a 

imobilizărilor rezultate din procesul investiţional. 

După punerea în funcţiune în baza proceselor verbale de recepţie definitivă (sau de punere în 

funcţiune), imobilizările rezultate „părăsesc” bugetul de investiţii, făcând parte în continuare din 

bugetul operaţional al activităţii respective, generând de la data recepţiei efecte financiare 

suplimentare care completează sursele proprii ale activităţii locale. 

Activitatea de identificare a unor resurse financiare care pot fi accesate în legătură cu componenta 

de dezvoltate a comunei sau funcţia managerială de îndrumare din partea primarului va consta în 
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sensibilizarea organelor de specialitate ale primăriei în a inventaria toate proprietăţile care pot constitui 

garanţii ale comunităţii pentru susţinerea unor credite sau împrumuturi obligatare contractate, o grijă 

permanentă în ceea ce priveşte nivelul datoriei publice locale existente sau posibile de avut, o comandă 

către furnizorii de servicii de studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiectate, detalii de execuţie, etc., care 

să poată asigura maximul de calitate şi cu încadrarea în resursele financiare existente sau posibile de 

realizat. Toate acestea se vor reflecta în bugetul de capital (impunând chiar anumite restricţii de ordin 

financiar în efectuarea sau prestarea anumitor servicii funcţionale).  

Studiul nostru cu privire la gestionarea componentei de dezvoltare s-a limitat la bugetizarea 

activităţilor care conduc la realizarea de noi servicii comunitare, respectiv la extinderea, modernizarea, sau 

chiar construirea de noi obiective de interes local. Bugetizarea componentei de dezvoltare a unităţilor 

administrativ-teritoriale comunale se concretizează în elaborarea bugetelor pe proiecte cunoscute în 

literatura de specialitate ca fiind bugete sub denumirea de bugete pe programe 

Având calitatea de recepţioner al imobilizărilor rezultate din bugetul de investiţii, bugetul 

operaţional include astfel categoria serviciilor publice care se desfăşoară ca activităţi economice, ale căror 

costuri se recuperează prin preţ sau tarif. Trebuie precizat, de asemenea, şi că anumite servicii pot fi 

externalizate în urma calculării indicatorilor de eficienţă. 

Putem concluziona că, privită în esenţa ei, dar prin prisma gestiunii economice, componenta de 

dezvoltare îmbracă forme similare cu gestiunea economică a societăţilor comerciale, necesitând în 

consecinţă un management adecvat, respectiv un comportament agresiv pe piaţa serviciilor publice dar şi a 

serviciilor în general.  

În condiţiile în care primarul, ca organ executiv, îndrumă prin organele sale de specialitate 

elaborarea programelor, constituirea şi predictibilitatea bugetului de investiţii şi a bugetului operaţional din 

punct de vedere al resurselor pe care acestea le reclamă, apreciem că şi funcţia managementului de control 

trebuie înţeleasă în adevăratului ei sens, aplicată şi practicată ca atare. Prin urmare, selectarea primarilor - 

ca viitori manageri ai unităţilor administrativ-teritoriale comunale -, ar trebui să fie realizată pe criteriul 

unei bune cunoaşteri cel puţin în unul din următoarele domenii: administraţie locală, contabilitate, juridic. 

Este o condiţie care face posibilă consolidarea serviciilor publice existente şi dezvoltarea adecvată a 

acestora. 

d) CONTABILITATEA ŞI CALCULAŢIA COSTURILOR SERVICIILOR PUBLICE 
DIN COMPONENTA DE DEZVOLTARE A COMUNEI 

Demersul ştiinţific iniţiat în cel de-al patrulea capitol a vizat contabilitatea şi calculaţia costurilor 

serviciilor publice din componenta de dezvoltare a comunei.  

Pornind de la conceptul potrivit căruia contabilitatea reprezintă în acelaşi timp ştiinţă, metodă şi 

limbaj economic, având rolul de a asigura înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi 

păstrarea informaţiilor privitoare la situaţia patrimonială şi rezultate obţinute; controlul operaţiunilor 

patrimoniale şi exactitatea datelor înregistrate; furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului 

naţional public, întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei, am abordat acest 

concept nu prin prisma utilizării conturilor contabile, ca să ne justificăm într-un anumit fel cele prezentate 

în cadrul capitolului, ci din perspectiva de a utiliza metoda, tehnicile şi procedeele contabilităţii în 

conexiune cu sistemul de prelucrare integrată a datelor privitoare la serviciile de apă şi canal pe care le-am 

luat în studiu. 

Am considerat că nu este cazul să procedăm la tratarea exhaustivă a conturilor utilizate în vederea 

calculaţiei costurilor serviciilor publice deoarece, sub o formă sau alta, conform clasificaţiei funcţionale şi 

economice, acestea sunt cuprinse sub denumirea de cheltuieli, iar potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 

privind instituţiile publice nu se poate vorbi de contabilitate financiară şi de gestiune. 
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În acest caz, contabilitatea nu evidenţiază distinct conturile de colectare şi cele de calculaţie a 

costurilor, fiind cuprinse în capitolul, subcapitolul, articolul şi alineatul tipului de cheltuială stabilită de 

clasificaţia funcţională. Dacă abordăm tipurile de cheltuieli din punct de vedere al clasificaţiei economice, 

respectiv după natura acestora, observăm că ele se regăsesc în conturile din clasele a II-a până la a IV-a şi, 

din acest motiv, am apreciat că problematica contabilităţii referitoare la calculaţia costurilor serviciilor 

publice este oarecum clarificată. 

În ceea ce priveşte calculaţia costurilor serviciilor publice din componenta de dezvoltarea a 

comunei, am considerat că este necesară o trecere sumară în revistă a operaţiunilor privind crearea 

infrastructurii serviciilor de apă şi canal, din necesitatea de a familiariza persoanele interesate cu etapele 

succesive care concură la crearea de noi servicii sau consolidarea celor existente. 

După descrierea operaţiunilor şi a punctării exigenţelor pe care le impune contabilitatea, am definit 

noţiunea de calculaţie ca reprezentând totalitatea operaţiilor care concură la determinare costurilor 

produselor şi serviciilor în vederea stabilirii preţului de vânzare, a tarifului, etc. şi controlul corectitudinii în 

fixarea acestuia. 

Cum era firesc, s-a pus în evidenţă „produsul finit” rezultat al operaţiilor de calculaţie, şi anume 

costul care, în limbaj curent, reprezintă expresia valorică a consumului, respectiv a părţii ce trebuie 

suportată pentru a beneficia de un bun sau serviciu, preţul ce trebuie plătit pentru cumpărarea unei mărfuri, 

iar în sens economic, costul este expresia în bani a eforturilor unităţii patrimoniale pentru producerea şi 

desfacerea de bunuri şi servicii. 

Cu referire la cost, fiind absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice (secţia de Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune) din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, renumită pentru a fi beneficiara 

cunoştinţelor ilustrului profesor Corneliu V. Olar, recunoscut pe plan naţional şi internaţional prin „Şcoala 

costurilor de la Timişoara”, am făcut o trecere în revistă a noţiunilor teoretice care privesc delimitările 

costurilor directe, a celor indirecte, a calculaţiei şi a principiilor acesteia, etc. cursurile şi manualele 

elaborate de Profesorul Olar, constituind o bază solidă în bibliografia cercetătorilor din acest domeniu.  

Ţinând cont de cele două sensuri din definiţia dată costului, am concretizat semnificaţia noţiunilor 

de „cost al vieţii”, „cost de oportunitate”, „cost contabil”, „cost de producţie”. Apreciem că definiţia dată de 

profesorul Olar costului de producţie ca reprezentând indicatorul cel mai sintetic de caracterizare a 

activităţii unei unităţi patrimoniale şi că informaţiile privind acesta reprezintă un real ajutor pentru 

managerul societăţii, în cadrul procesului de producţie, dacă se studiază modul cum costurile reacţionează 

la un anumit volum de producţie sau servicii, apare noţiunea de cost fix şi cost variabil. 

Astfel costul fix este reprezentat de acele consumuri ale unităţii patrimoniale, care pe termen scurt 

sunt relativ independente de volumul producţiei obţinute, în categoria acestora putem aminti: amortizarea 

imobilizărilor, salariile personalului administrativ, dobânzile, etc. Costul fix pe termen scurt nu are o 

variaţie la cantitatea de produse, însă pe termen lung,  devine dependent de producţie, modificându-se 

datorită investiţiilor făcute. 

Costul variabil este reprezentat de acele consumuri ale unităţii patrimoniale care se modifică în 

funcţie de volumul producţiei.  Acesta vizează cheltuielile cu materiile prime, salariile directe, contribuţiile 

aferente salariilor directe etc.  

În funcţie de modul de repartizare a costurilor asupra bunurilor şi serviciilor realizate de către 

unitatea patrimonială, se poate vorbi de noţiunea de cost direct, sau indirect. 

Costurile directe se individualizează pe produs, pe grupe de produse sau servicii şi se includ direct 

în costul produsului (de ex., materii prime directe, salarii directe). 

Costurile indirecte sunt comune mai multor produse, grupe de produse sau servicii şi se 

repartizează asupra costului produsului-serviciului pe baza unor criterii de repartizare (de ex., costurile 

comune ale secţiilor, costurile generale ale unităţii, salariile directe, etc.). 

Dacă avem în vedere componenta de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale comunale şi a 

faptului că prin aceasta se doreşte diversificarea serviciilor publice, putem aminti şi noţiunea de costuri 

previzionate, care alături de veniturile previzionate, pot crea o bază de fundamentare a deciziilor imediate, 
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sau de perspectivă a acestora, astfel încât efectele economice obţinute de pe urma serviciilor publice să 

conducă la o creştere a veniturilor proprii în detrimentul împrumuturilor. 

Revenind la noţiunea de calculaţie, am trecut în revistă principiile de bază ale calculaţiei costurilor, 

caracteristicile, funcţiile, formele acesteia. În cadrul funcţiilor calculaţiei costurilor am insistat asupra 

funcţiei de informare, cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de informaţie a costurilor. 

După momentul în care se efectuează calculaţia faţă de perioada în care are loc procesul de 

producţie, am distins antecalculaţiile şi post-calculaţiile. 

Antecalculaţiile, după cum rezultă din denumirea lor, se efectuează înainte de începerea realizării 

unui produs sau serviciu, sau de începerea executării unei lucrări sau prestări de servicii. La baza acestei 

calculaţii stau normele de consum şi normele de producţie. 

O formă frecvent uzitată a antecalculaţiei o constituie calculaţia pe buget. Cu ajutorul acesteia se 

stabileşte costul bugetat al aprovizionării materialelor, costul bugetat al produselor, lucrărilor, sau 

prestărilor prevăzute a se executa şi costul complet al acestora.  

O altă formă a antecalculaţiei o constituie calculaţia de program efectuată în studiile tehnice-

economice de fundamentare a investiţiilor industriale. Această calculaţie prezintă importanţă pentru 

urmărirea atingerii parametrilor stabiliţi în materie de costuri. 

Antecalculaţia este forma modernă a calculaţiei cu anticipaţie a costurilor. 

Postcalculaţia, spre deosebire de antecalculaţie, se elaborează după terminarea fabricării unui 

produs, executării unei lucrări sau prestării unui serviciu. La baza postcalculului stau consumurile efective 

de valori materiale şi de muncă, ocazionate de obiectul calculaţiei. Post-calculul se poate efectua, fie la un 

termen dinainte stabilit, fie la anumite date, după caz. 

Faptul că la baza post-calculului stau datele furnizate de contabilitate, acesta mai este cunoscut în 

practică şi sub denumirea de calculaţie contabilă. 

Având în vedere modul de evaluare a costurilor, s-au distins: calculaţia costului efectiv, calculaţia 

costului normal şi calculaţia costului bugetat. Pornind de la modul de caracterizare a costurilor distingem 

calculaţii pe elemente primare de cost şi calculaţii pe articole de calculaţie. 

În cadrul funcţiilor calculaţiei costurilor am insistat asupra funcţiei de informare, cunoscută în 

literatura de specialitate sub denumirea de informaţie a costurilor. 

Controlul bazat pe informaţia costurilor este singurul în măsură să ofere informaţii reale despre 

activitatea unităţii, localizarea, prelucrarea şi colectarea costurilor cu ajutorul contabilităţii, asupra cărora 

organele de conducere trebuie să se orienteze şi să creeze condiţii logistice care să conducă la rezultatele 

urmărite. 

Apreciem că în actuala revoluţie informatică acest lucru este posibil cu ajutorul mijloacelor 

moderne de centralizare, stocare şi prelucrare a datelor atât pe partea de bugetizare cât şi pe partea 

de execuţie efectivă (de exemplu sistemele ERP – enterprise resources planning systems). 

Informaţia costurilor constituie şi un instrument de fundamentare şi optimizare a deciziilor, 

deoarece costurile asigură nu numai elementele necesare controlului acestora ci şi datele pentru luarea 

deciziilor. Eficienţa activităţii unităţii depinde de calitatea deciziilor adoptate de către conducerea acesteia. 

Pentru a lua decizii optime, conducerea unităţii trebuie să fie în posesia unor informaţii de calitate. 

În condiţiile în care la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale comunale nu există nici 

personal de specialitate adecvat, nici dotare tehnică corespunzătoare, alegerea informaţiilor pentru 

fundamentarea deciziilor este o măsură relativă, bazată în cele mai multe cazuri pe experienţa şi 

managementul ordonatorului de credite care trebuie să ia uneori decizii cu caracter conjunctural. Faptul 

că resursele locale sunt limitate, atât pentru autorităţi dar şi pentru locuitorii comunei, îl determină pe 

ordonatorul de credite să nu-şi mai poată permite să susţină costurile serviciilor publice din resurse 

locale şi în acest caz să recurgă la forme asociative de susţinere, în special pentru activităţile care vizează 

alimentările cu apă şi canalizare, dar şi pentru cele legate de salubrizare şi de protecţia mediului. 

În aceste condiţii alegerea metodei celei mai adecvate de determinare a costurilor acestor servicii 

trebuie să ia în calcul factorul intercomunalitate. 
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Nu se poate vorbi de o metodă anume, clasică sau modernă, de calculaţie a costurilor în 

cadrul serviciilor publice organizate de unităţile administrativ-teritoriale comunale, ci doar de faptul 

că aceasta va trebui adaptată la specificul contabilităţii cheltuielilor, menţinând principiile, aşa cum acestea 

sunt reflectate cu ajutorul clasificaţiei funcţionale şi a celei economice. Afirmăm acest lucru, deoarece aşa 

cum am precizat şi anterior, personalul de specialitate (din compartimentul financiar-contabil) este destul 

de redus ca număr şi cu un nivel insuficient de pregătire în domeniu (majoritatea sunt cu studii medii şi cu 

pregătire de altă specialitate decât cea economică) care cu greu poate face faţă cerinţelor curente, cu atât 

mai puţin introducerii unei noi metode privind calculaţia costurilor serviciilor publice.  

Chiar dacă s-ar dori şi am demonstra posibilitatea introducerii contabilităţii de gestiune cu 

privire la calculaţia costurilor serviciilor publice, aceasta trebuie adaptată la utilizarea conturilor din 

clasele a 6-a pentru consumuri şi a 7-a pentru venituri cu o dezvoltare în analitic a conturilor de 

cheltuieli şi de venituri, păstrând clasificaţia funcţională şi cea economică. 

În urma calculaţiei costurilor pot rezulta informaţii cu privire la bugetarea activităţii unităţii. 

Orientarea pe bază de buget a activităţii unităţii în direcţia obţinerii unei mai bune eficienţe presupune o 

amplă documentare în domeniul costurilor. Sursa principală a acestei documentări o constituie informaţia 

costurilor, ale cărei rol şi importanţă sunt unanim recunoscute. Pe lângă importanţa ce o prezintă pentru 

controlul activităţii unităţii şi fundamentarea deciziilor, informaţia costurilor constituie instrumentul de 

bază al bugetării activităţii acesteia. 

Este cunoscut faptul că fiecare treaptă ierarhică a conducerii unităţii are nevoie de anumite 

informaţii asupra costurilor, furnizarea lor conform cerinţelor, la timp şi de bună calitate, 

constituind o problemă hotărâtoare în munca de bugetare şi urmărire a costurilor.  

Apreciem faptul că operaţiunea de bugetare este reclamată ca necesară, atât în operaţiunea de 

dimensionare a resurselor, dar şi în cea de desfăşurare eficientă a unei activităţi ca urmare a alocării de 

resurse bugetare pentru aceasta, demonstrând încă o dată faptul că între cele doua există o strânsă legătură 

care le presupune şi le interferează. 

Faptul că sursa principală de informare o reprezintă calculaţia costurilor, adoptarea celor mai 

adecvate metode de calcul rămâne o problemă de bază a conducerii fiecărei unităţi administrativ-teritoriale 

comunale. Premisa eficientizării, ca efect al reducerii costurilor serviciilor publice, nu se poate realiza decât 

în condiţiile unei informări operative, exacte şi relevante asupra costurilor 

Studiul de caz abordat a vizat serviciile publice de apă şi canalizare organizate de către o comună 

virtuală, întrucât apreciem că la ora actuală fiecare comună din judeţul Timiş care nu are organizate 

asemenea servicii se poate regăsi în acesta. 

S-a insistat asupra considerentelor tehnice ale investiţiei din necesitatea de a familiariza iniţiatorii 

cu exigenţele pe care le reclamă înfiinţarea şi utilizarea acestor servicii, fără pretenţia că au fost epuizate 

toate aspectele de ordin tehnic care intervin în organizarea acestora, plecând de la ideea că fiecare demers 

pe această linie are caracterul său de unicat neomiţând cunoscutele şi necunoscutele acestuia.  

Datele tehnice utilizate au avut la bază concluzii ale cercetărilor ştiinţifice elaborate de cercetători în 

domeniu şi a specialiştilor care-şi desfăşoară activitatea efectiv în acest domeniu, datele putând reprezenta 

punctul de plecare în activităţile viitoare privitoare la aceste servicii. 

În ceea ce priveşte calculaţia costurilor în actualele condiţii prevăzute de legislaţia din domeniu şi a 

inexistenţei unei clase de conturi privind contabilitatea internă de gestiune, s-a pornit de la clasificaţia 

funcţională şi economică, generând ca exemplu formarea unui cont contabil privind costurile directe cu 

salariile în cadrul activităţii de tratare apă, demonstrând că nu este nevoie în cadrul cercetării efectuate şi 

utilizând cele două clasificaţii, să fie creată o clasă separată de conturi privind contabilitatea de gestiune. 

Pornind de la acest concept prezentăm mai jos un model de formare a conturilor de costuri, după 

clasificaţia funcţională, completată ulterior cu cea economică. Astfel, formarea contului contabil privind 

costurile directe cu salariile de bază în cadrul activităţii de „Tratare apă” este următoarea: 

 

641.70.02.05.01.01 în care: 
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641 – simbol cont contabil sintetic conform planului general de conturi conform OMFP 1917/2005; 

70 – capitol de costuri: „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”; 

02 – sursa de finanţare – Bugetul Local; 

05 – subcapitolul - alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice ; 

01 – paragraful - alimentare cu apă; 

01 – activitatea -  captare apă. 

 

Având în vedere această simbolizare, costurile se pot grupa în costuri directe şi costuri indirecte, 

utilizând clasificaţia economică după natura acestora, respectiv de personal, materiale, dobânzi, cheltuieli 

cu activele neamortizabile, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor, cheltuieli cu reparaţiile capitale, 

diferenţe de curs aferente datoriei publice, etc. Revenind la exemplul de mai sus, contul va continua 

desfăşurarea pe analitic cu: 

 

10 – titlul „costuri de personal”; 

01 – subtitlul „costuri salariale în bani”; 

01 – aliniatul „salar de bază”. 

 

În mod similar se formează conturile de costuri directe privind materiile prime şi materialele, 

respectiv cele cu amortizarea imobilizărilor – acolo unde este cazul – şi cu reparaţiile capitale, indicând 

simbolul contului prevăzut în OMF nr. 1917/2005. 

Pornind de la exemplul prezentat, în mod similar trebuie creată toată structura conturilor de cheltuieli ale 

unităţilor administrativ teritoriale comunale. 

Procedeul poate da rezultate în condiţiile în care există personal specializat şi există o dotare tehnică 

corespunzătoare minimă şi serviciile se organizează în condiţiile actualei structuri ale unităţii administrativ 

teritoriale comunale. 

Dacă avem în vedere că se impune creşterea numărului de servicii publice care trebuiesc puse la 

dispoziţia locuitorilor din cadrul unei comune, mai ales odată cu integrarea României în Comunitatea 

Europeană apreciem că este necesar ca acestea, respectiv serviciul public de apă şi canal să se realizeze şi 

să funcţioneze ca şi o activitate separată în cadrul unităţii administrativ teritoriale comunale. În aceste 

condiţii am considerat oportun să propunem şi o metodă de calculaţie mai puţin utilizată de către entităţile 

româneşti din domeniul administraţiei publice locale şi anume metoda ABC – Activity Based Costing. 

Metoda vizează o situaţie tipică într-o unitate mică de producţie ce presupune existenţa unor 

produse sau servicii bune din punct de vedere tehnic şi livrate la timp iar clienţii sunt satisfăcuţi. Metoda se 

concentrează asupra costurilor indirecte şi nu asupra costului complet.  

În metoda ABC activităţile sunt obiectele de calculaţie primare care . consumă activităţi. Activităţile 

sunt cele care utilizează resurse (determinând costuri) şi generează valoare. Ele constituie esenţa 

managementului bazat pe activităţi (ABM). 

Resursele sunt, în management, numai un nivel de control, o rezultantă sau o condiţie, dar nu 

obiectul direct al diagnosticului sau al analizei. 

Activitatea este un concept dinamic. Managementul activităţii înseamnă managementul în timp, 

respectiv ataşarea la animarea gestiunii continue şi la gestiunea schimbării. 

Metoda presupune parcurgerea mai multor etape care vizează construirea nomenclatoarelor de 

activităţi pentru fiecare obiect de calculaţie, alocarea resurselor pe care le consumă fiecare activitate, 
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alegerea inductorilor de costuri; stabilirea nomenclatoarelor pe obiecte de calculaţie şi calculul costului 

unitar. 

S-a făcut o comparaţie între rezultatele obţinute utilizând metoda tradiţională de calculaţie şi metoda 

propusă pentru cele două serviciu, respectiv de apă potabil şi de apă epurată, şi s-a demonstrat că metoda 

ABC a determinat mai exact şi mai aproape de realitate costurile efective pentru produsele celor două 

servicii, aceasta având o anumită fidelitate întrucât surprinde mai concret activitatea desfăşurată, reducând 

decalajul creat artificial între costul unitar al apei potabile şi costul unitar al apei epurate. 

Rezultatele au fost următoarele: 

a. Metoda tradiţională 

 

Elemente Produsul 

A 

Produsul 

B 
Cheltuieli directe 0,8220 0,9804 
Cheltuieli indirecte 0,0895 0,1068 
Cost complet  0,9115 1,0872 

 

Dacă se stabileşte preţul de vânzare în condiţiile de profitabilitate a activităţii de apă şi canal de 10% 

rezultă următoarele: 

■ Produsul A: 0,9115 + 10% x X + 19% x X = X 

■ Produsul B: 1,1087 + 10% x Y + 19% x Y = Y  

X = 1,2838 lei 

Y = 1,5615 lei 

 

 

b. Metoda ABC 

 

Elemente Produsul 

A 

Produsul 

B 
Cheltuieli directe 0,8220 0,9804 
Cheltuieli indirecte 0,1099 0,0875 
Cost complet  0,9319 1,0679 

 

Determinarea preţului de vânzare: 

■ Pentru produsul A: 0,9319 + 10% x X + 19% x X = X 

X = 1,3135 lei /mc 

■ Pentru produsul B: 1,0679 + 10% x Y + 19% x Y = Y 

Y = 1,5041 lei/mc 

 

Din literatura de specialitate cercetată şi din experienţa ţărilor dezvoltate din punct de vedere al 

acestui serviciu public rezultă că raportul dintre costul unitar al apei potabile şi al apei epurate trebuie să fie 

cuprins între 1,1 şi 1,2%. În cazul nostru raportul este de 1,1451% (prin metoda ABC). Observăm că efortul 

financiar pentru conservarea ecosistemului este excesiv de ridicat. 

Dacă metoda ABC vizează calculul efectiv al costului unor servicii de interes public, în ceea ce 

priveşte activitatea de normare, bugetare apare imperios necesară crearea unei infrastructuri software 

capabilă să furnizeze informaţiile necesare, dacă este cazul, în totalitate sau secvenţial.  

Demersul ştiinţific a vizat cercetarea şi implementarea metodei de calculaţie a costurilor pe 

activităţi, dar în condiţiile în care serviciul de apă şi canal s-ar realiza ca activitate separată cu conducere 

proprie şi personalitate juridică proprie, sub forma unei societăţi comerciale al cărui deţinător majoritar de 

ar fi consiliul local comunal, această societate ar putea adopta una din metodele clasice de calculaţie a 
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costurilor în cadrul contabilităţii interne de gestiune, aşa cum aceasta este utilizată de către societăţile 

comerciale româneşti. 

Sistemul propus de gestionare şi coordonare a diferitelor structuri poate fi realizat sub forma unui 

sistem ERP (Enterprise Resource Planning). Un sistem ERP reprezintă o infrastructură software ce oferă 

suport de gestiune şi coordonare a diferitelor structuri şi procese din unitate, în vederea realizării 

obiectivelor de afaceri, în cazul nostru fiind vorba de întreaga gestionare a activităţii unităţii administrativ-

teritoriale comunale, fiind vorba de activitate funcţională şi de dezvoltare. 

Beneficiile sau avantaje sistemului ERP constau în: 

 informaţii on line / în timp real pentru toate ariile funcţionale ale unei unităţii, 

 standardizarea (elaborarea procedurilor conform cerinţelor auditului) datelor şi acurateţea la nivel 

de primărie,  

 aplicaţiile includ "cele mai bune practici" din gestionarea unităţilor administrativ-teritoriale, 

 eficienţa (gradul de satisfacere a contribuabililor) pe care o înregistrează unitatea administrativ 

teritorială, 

 analizele şi rapoartele ce pot fi folosite la planificări pe termen lung. 

 informaţia este introdusă în sistem o singură dată, 

 obligă la folosirea "celor mai bune practici" din gestionarea unităţilor administrativ-teritoriale, 

 permite personalizări, 

 furnizează funcţionalităţi pentru interacţiunea cu alte module, 

 furnizează instrumente de raportare managerială diversificate. 

Ţinând cont de avantajele expuse mai sus, apreciem că implementarea unui ERP ar rezolva: 

 creşterea numărului de plângeri ale clienţilor referitoare la viteza redusă a personalului din cadrul 

primăriilor în rezolvarea anumitor cerinţe, 

 problemele apărute în obţinerea cât mai acurată a informaţiilor pentru factorii decizionali, 

 introducerea aceloraşi date de mai multe ori în mai multe sisteme independente, 

 pierderea sau coruperea datelor. 

 

Sistemul de gestiune integrată de ERP facilitează – iar în cazul modelului de calculaţie a 

costurilor pe activităţi propus de noi este chiar obligatoriu - conducerea şi organizarea contabilităţii 

pe activităţile de: tratare apă, reţele apă, reţele canal, epurare. Organizând astfel contabilizarea 

consumurilor se poate bugeta, urmări, şi verifica comportamentul în activitatea efectivă a acestora.  

Totuşi, trebuie să precizăm că, dacă serviciile publice nu sunt organizate şi dezvoltate în cadrul 

unităţilor administrativ-teritoriale comunale, conducerea contabilităţii nu necesită utilizarea unui sistem 

informaţional de tip ERP, dată fiind complexitatea nejustificată a utilizării acestuia. 

e) ASPECTE NEGATIVE IDENTIFICATE ÎN URMA DEMERSULUI ŞTIINŢIFIC 
INIŢIAT LA UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNALE DIN 
JUDEŢUL TIMIŞ 

Consecvenţi principiilor stabilite în legătură cu cercetarea efectuată, după un an şi jumătate de la 

aplicarea prevederilor legale176 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă dublă de 

către unităţile administrativ teritoriale comunale, pentru a identifica deficienţele pe care acestea le 

înregistrează în domeniul cercetat, a fost necesară o muncă laborioasă de a evidenţia, la nivelul judeţului 

Timiş, cele mai frecvente abateri comise de către serviciile financiar contabile de la comune. 

 

Astfel: 

                                                 
176 OMFP nr. 1917 / 2005, ordin citat 
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1. Cu privire la efectuarea inventarierii faptice  a patrimoniului, stabilirea şi 
reflectarea în evidenţa tehnico – operativă, în contabilitate şi în situaţiile financiare 
centralizatoare a rezultatelor acesteia 

 

S-a constatat că nu s-au respectat prevederile legale referitoare la procedurile stabilite de Ministerul 

Finanţelor Publice177 pentru efectuarea operaţiunii de inventariere în sensul că: 

 Nu au fost inventariate terenurile, drumurile, clădirile şi construcţiile aflate în patrimoniul şi 

gestiunea Primarei; 

 Nu au fost întocmite separat liste de inventariere a bunurilor aflate în proprietatea  publică a 

primăriilor; 

 Ordonatorii de credite nu au transmis comisiilor de inventariere proceduri scrise specifice 

primăriilor; 

 Listele de inventar nu reflectă situaţia reala a elementelor patrimoniale, ne fiind completate cu date 

toate coloanele cerute de formular; 

 Nu se conduce Registrul – inventar, care constituie document contabil obligatoriu în care se înscriu 

rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv grupate după natura lor conform posturilor din 

bilanţ; 

 Nu este posibilă confruntarea datelor înscrise în bilanţul contabil întocmit la 31.12.2006 cu datele 

înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reala a elementelor de activ şi de pasiv stabilite pe 

baza inventarului; 

 Nu se cunoaşte masa impozabilă reală (referindu-ne aici la cea faptică, nu la cea declarată de către 

contribuabil) a persoanelor juridice care deţin bunuri imobile şi desfăşoară activitati economice pe teritoriul 

unitarilor administrativ teritoriale comunale; 

 Nu s-a efectuat inventarierea anuală a materiei impozabile; 

 Volumul estimat a veniturilor cuprinse în proiectul bugetului local nu are la bază datele constatate 

cu ocazia inventarierii materiei impozabile efectuată de către compartimentele de specialitate ale autorităţii 

administrativ  teritoriale comunale; 

 Nu s-a creat o bază informaţională cu privire la legalitatea şi exactitatea nivelului impozitelor 

datorate şi de încasat, utilizându-se doar declaraţiile de impunere şi a înregistrărilor existente în registrele 

agricole fără o verificare a evidenţei contribuabililor, şi fără o verificare a realităţii datelor din declaraţiile 

de impunere, prin confruntarea cu datele din teren; 

  

2. Cu privire la reevaluarea patrimoniului unităţii administrativ teritoriale 
comunale 

 

S-a constatat că nu a fost evidenţiată în situaţiile financiare centralizatoare a exerciţiului bugetar 

2006 valoarea activelor fixe aflate în patrimoniul primăriei, acestea nefiind reevaluate178 şi nici calculată 

amortizarea aferentă activelor fixe din patrimoniul privat al acestora. 

Termenul de reevaluare al activelor fixe aflate în patrimoniul public şi privat al unităţii 

administrativ teritoriale comunale a fost de până la data de 31.12.2003, cu menţiunile ulterioare potrivit 

cărora termenul de reevaluare a patrimoniului public al comunelor a fost amânat până la data de 

31.12.2007. În acest sens, aşa cum am amintit anterior, majoritatea comunelor cuprinse în studiu nu au 

                                                 
177 ORDIN nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de activ şi de pasiv, EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, PUBLICAT ÎN: MONITORUL 

OFICIAL nr. 1.174 din 13 decembrie 2004 
178 ORDONANŢA nr. 81 din 28 august 2003 (*actualizată*), privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice (actualizată până la data de 10 octombrie 2007*) EMITENT: GUVERNUL, PUBLICATĂ ÎN: 

MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003 
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procedat nici măcar la reevaluarea patrimoniului privat şi înregistrarea în contabilitate a diferenţelor din 

reevaluare aferente. 

 

 

3. Cu privire la organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu al 
unităţii administrativ teritoriale comunale 

 

S-a constatat că nu s-a organizat şi exercitat controlul financiar preventiv în conformitate cu 

prevederile legale179180181astfel: 

 Nu se conduce Registrul proiectelor de operaţiuni a documentelor prezentate la viza de control 

financiar preventiv; 

 Nu au fost stabilite documentele supuse controlului financiar preventiv şi nu a fost organizat 

graficul de circulaţie a acestora; 

 Nu se aplică viza de control financiar preventiv pe documentele de plată; 

 Nu a fost organizată şi condusă evidenţa angajamentelor bugetare şi legale cu ajutorul conturilor 

contabile; 

 Nu s-a efectuat cu respectarea normelor legale angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din 

fondurile publice locale;  

 Nu au fost nominalizate persoanele împuternicite să acorde viza de bun de plată; 

 Nu au fost stabilite persoanele care să vizeze, documentele pentru conformitate; 

 Nu s-a emis prin decizia ordonatorului de credite anexa cu privire la persoanele care acordă viza de 

compartiment pentru operaţiunile iniţiate în cadrul acestora. 

 

4. Cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii sintetice şi analitice 

 

S-a constatat că: 

 Nu la toate primăriile comunale este organizat un compartiment financiar contabil şi în cadrul 

căruia să se exercite atribuţiile specifice acestui domeniu de activitate; 

 Personalul desemnat să conducă acest compartiment nu are studii superioare, aşa cum prevăd 

dispoziţiile legale182; 

 Nu a fost înregistrat fiecare document justificativ în parte (factură fiscală, bon fiscal), neexistând 

astfel o evidenţă clară asupra situaţiei analitice privind furnizorii unităţii administrativ teritoriale comunale 

şi asupra datoriilor pe feluri de furnizori (furnizori sau furnizori de imobilizări);  

 Se utilizează în mod eronat articole contabile fără desfăşurarea conturilor pe analiticele 

corespunzătoare, utilizând explicaţii diverse; 

 Se practică înregistrarea cheltuielilor în conturi care nu sunt de natură să grupeze operaţiunile în 

conformitate cu funcţiunea lor; 

                                                 
179 ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*), privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

EMITENT: GUVERNUL, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 12 noiembrie 2003 şi Legea 672 din 2002 şi 

1792 din 2002 
180 LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*actualizată*), privind auditul public intern, EMITENT: PARLAMENTUL, 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 24 decembrie 2002 
181 ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale, EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 

2003 
182 OMFP nr. 1917/2005, cap.1, pct 1.1, ordin citat 
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 Se efectuează înregistrări contabile de genul 6xx = 7702, şi de genul 6xx = 5311, ocolindu-se 

evidenţierea operaţiunii în conturile de terţi, evitându-se astfel transparenţa achiziţiilor publice de bunuri şi 

servicii; 

 Se înregistrează avansurile acordate furnizorilor în conturile de cheltuieli corespunzătoare 

înregistrării operaţiunii respective şi nu în contul 409 „Furnizori debitori”; 

 Se utilizează în mod eronat contul 682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" pentru a ţine 

evidenţa operaţiunilor de natura imobilizărilor ce nu se supun amortizării pentru care nu au fost efectuate 

recepţiile finale. Deasemenea, cu aceste valori nu se majorează valoarea de intrare a activului imobilizat 

respectiv şi nu se afectează în egală măsură fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale comunale;  

 Contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale comunale nu este organizată în analitic pe obiective 

de investiţii în ceea ce privesc conturile de imobilizări şi conturile de imobilizări în curs de execuţie, 

nefiind evidenţiată valoarea din recepţiile parţiale pe obiective de investiţii;  

 Nu este condusă evidenţa tehnico - operativă pe fiecare obiectiv de investiţie în parte astfel încât să 

se poată verifica în momentul recepţiei imobilizării respective diferenţele de valoare între oferta iniţială şi 

actele adiţionale pe parcursul lucrării, devizele de lucrări şi autorizaţia de construcţie; 

 Cu ocazia începerii aplicării contabilităţii în partidă dublă, respectiv la finele exerciţiului bugetar 

2005 nu s-a procedat la inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ale comunelor şi prin urmare nu se 

utilizează conturile 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale” şi 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale”, 

înregistrându-se astfel, în mod eronat, întregul patrimoniu al comunei în contul 101 „Fondul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului”;  

 Conturile de cheltuieli nu respectă în desfăşurarea lor analitică clasificaţia bugetară, ce constă în 

clasificaţie funcţională (în funcţie de destinaţia cheltuielii) şi clasificaţie economică (în funcţie de natura 

cheltuielii). Prin urmare sunt folosite simboluri în formarea contului analitic de genul: 611. 20.02.GC adică: 

cheltuieli privind reparaţiile: reparaţii curente: gospodărie comunală. Se observă că este utilizată clasificaţia 

economică: 20.02. reparaţii curente, în schimb destinaţia cheltuielilor nu este precizată pe capitol, sursă de 

finanţate, subcapitol, paragraf aşa cum este specificat în dispoziţiile legale183; 

 Nu este organizată şi nu se conduce contabilitatea analitică a creanţelor bugetare, cont 464 „Creanţe 

ale bugetului local”, astfel încât aceasta să reflecte şi să furnizeze datele şi informaţiile necesare privind 

contribuabilii, creanţele bugetare pe feluri de venituri, precum şi vechimea acestora. În astfel de condiţii nu 

este posibilă verificarea creanţelor bugetare ale fiecărui contribuabil în parte înregistrate în registrul ROL 

cu cele înregistrate în contabilitate; 

 Nu au fost înregistrate în contabilitate borderourile de debite şi scăderi, întocmite de către 

compartimentul de impozite şi taxe locale, lunar, drept pentru care este denaturat rulajul şi soldul conturilor 

464 „Creanţe ale bugetului local”, 734 „Impozite şi taxe pe proprietate” şi prin urmare şi al contului de 

rezultat patrimonial, cu implicaţii asupra diminuării rezultatului patrimonial; 

 Nu este organizată contabilitatea analitică care să preia rămăşiţele că debite restante din anii 

anteriori din evidenţa tehnico – operativă într-un cont distinct şi pe analitice astfel încât să se poată 

diferenţia încasarea lor de încasarea debitelor curente; 

 Au fost angajate, lichidate, ordonanţate, plătite şi înregistrate în contabilitate operaţiuni care nu au 

avut la bază toate documentele justificative necesare: referat de necesitate, note de fundamentare, devize – 

situaţii de lucrări, note de intrare recepţie, procese verbale de recepţie, etc.. Exemplificăm în acest sens 

efectuarea achiziţiilor publice şi a celorlalte operaţiuni pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii executate 

în regie proprie;  

 Activele fixe şi terenurile din domeniul public şi privat al comunelor nu au fost supuse reevaluării 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar diferenţele din reevaluare nu au fost înregistrate în contabilitate; 

                                                 
183 OMFP nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - anexa 2, ordin 

citat.  



 279 

 Amortizarea la activele imobilizate destinate realizării serviciilor publice de interes local şi care  

desfăşoară activităţi economice: furnizare apă potabilă, canal şi servicii de salubritate, nu este calculată şi 

nu este virată în cont distinct la unităţii trezoreriei statului, potrivit prevederilor legale184; 

 Evidenţa tehnico – operativă şi contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar nu se ţine 

pe cele două categorii: materiale de natura obiectelor de inventar în magazie (contul 3031) şi materiale de 

natura obiectelor de inventar în folosinţă (contul 3032). Se utilizează exclusiv înregistrarea contabilă 603 = 

401 în momentul recepţiei lor pentru marerialele de natura obiectelor de inventar necesare desfăşurării 

activităţii proprii. Potrivit prevederilor legale, înregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizează 

numai la momentul scoaterii din folosinţă. Prin urmare sunt denaturate rulajele şi soldurile conturilor 303 şi 

603, cu aceleaşi efecte şi asupra contului de rezultate;  

 Nu se respectă termenele de depunere a încasărilor în numerar reprezentând venituri ale  bugetului 

local şi venituri extrabugetare, unităţile administrativ teritoriale comunale, în loc să le depună la trezoreriile 

operative care le deservesc, le reţin în mod nejustificat în caseriile proprii şi le utilizează uneori pentru 

plăţile pe care le efectuează în numerar, creându-se astfel greutăţi în raportarea cu privire la execuţia 

bugetară a bugetelor locale. 

    

5. Cu privire la resursele umane din compartimentul financiar contabil al 
unităţilor administrativ teritoriale comunale  

 

 Se constată: 

 Există un mare deficit în administrarea şi gestionarea resurselor umane, datorită faptului că în 

majoritatea primăriilor comunale exista un singur contabil, care întocmeşte atât evidenţa tehnico - operativă 

cât şi contabilitatea până la nivel de situaţie financiară; 

 Lipsa de analiză economică şi financiară a operaţiunilor efectuate. Astfel, o greşeală efectuată, se 

perpetuează în lipsa unui control, până la descoperirea ei de către organele abilitate în verificarea  primăriei 

( Curtea de Conturi ); 

 Lipsa unui personal profesionist explicată prin faptul că cei mai mulţi contabili nu ştiu să analizeze 

o situaţie financiară; nu reuşesc să facă anumite legături între soldurile dintr-o balanţă de verificare şi 

evidenţa tehnico – operativă - Exemplu: soldul contului 464 ''Creanţe ale bugetului local '' la finele unei 

perioade trebuie să corespundă cu debitele neîncasate regăsite în Registrele agenţilor fiscali. Acest cont 

contabil trebuie desfăşurat pe analitice conform clasificaţiei bugetare fapt ce nu este respectat de 

majoritatea contabililor. Rutinaţi cu contabilitatea în partidă simplă, deşi, din 1 ianuarie 2006 au fost 

obligaţi să aplice O.M.F.P nr. 1917/2005, privind  contabilitatea în partidă dublă, nu fac distincţia dintre 

contabilitatea patrimonială şi cea bugetară respectiv cheltuieli şi  plăţi, venituri şi încasări; 

 Necunoaşterea legislaţiei cu privire la crearea şi utilizarea provizioanelor pentru creanţele 

îndoielnice; 

 Necunoaşterea problematicii fondurilor structurale, atât de către cei care au atribuţii  în domeniul 

atragerii şi gestionării acestor fonduri cât şi pentru contabilii care le evidenţiază şi contabilizează. Cauza o 

constituie lipsa relaţiilor de comunicare a factorilor implicaţi ( prin întrebările puse de către contabili - de-

alungul cercetării - referitoare la contabilizarea fondurilor structurale reiese că documentele privind aceste 

fonduri, contractele de împrumut, alte convenţii, etc. nu ajung şi la compartimentul financiar - contabilitate 

în foarte multe cazuri.); 

  Nu dispun de un management financiar sănătos, eficient şi astfel se impune o accelerare a întăririi 

mijloacelor umane şi a formării profesionale, prin specializarea profesiilor care se ocupă de baza de 

impozitare şi de colectare a veniturilor bugetare, crearea unui corp de controlori specializat, ameliorarea 

corpului de executori fiscali, participarea la cursurile organizate de instituţiile specializate cu referire 

                                                 
184 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale (actualizată până la data de 1 iunie 2007*), 

EMITENT: PARLAMENTUL, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006 - art. 31 
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expresă la Institutul Naţional de Administraţie, dar şi prin cursuri de studii superioare, master şi 

postuniversitare. 

 

* 

* * 

Pentru a încheia cercetarea efectuată, consider că  trebuie să precizez că dorinţa locuitorilor multor 

sate de a reînfiinţa unităţile administrativ-teritoriale supuse reformei în 1968, are un impact financiar major 

în sensul destabilizării echilibrului bugetar actual prin posibila migrare de resurse spre noi unităţi, lipsa 

unor programe de dezvoltare în cazul acestora, dar şi riscul de scădere al nivelului profesional al 

personalului de specialitate. 

Suntem împotriva apariţiei de noi comune prin redivizarea administrativ-teritorială deoarece nici 

suprastructura şi nici logistica existentă nu oferă condiţii mai bune locuitorilor din unităţile nou-înfiinţate. 

Precaritatea resurselor financiare este tot mai vizibilă şi ne referim în special la resursele proprii, dar şi a 

celor provenite din bugetul de stat, şi acestea având un caracter limitat şi restrictiv. 

În condiţiile în care unităţile administrativ-teritoriale comunale nu au organizate servicii publice sau 

cele existente sunt organizate nu se poate vorbi de o stabilitate a locuitorilor din cadrul acestora, şi mai 

ales a celor care au o anumită calificare şi o anumită profesiune, deoarece resursele financiare nu sunt 

suficiente pentru a le acoperi costul vieţii de zi cu zi. 

Inexistenţa unui „centru” metodologic de îndrumare şi coordonare de specialitate, în special în 

domeniul resurselor financiare existente sau puse la dispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale conduce în 

foarte multe cazuri, identificate cu ocazia controalelor de specialitate ulterioare, la utilizarea 

necorespunzătoare a acestora, uneori chiar la fraude şi infracţiuni. 

În condiţiile în care, începând cu anul bugetar 2007, s-au transferat prerogativele de finanţare a 

unităţilor administrativ-teritorale comunale de la consiliile judeţene către direcţiile finanţelor judeţene, 

apreciem că acestora din urmă, ca organe specializate din serviciile deconcentrate în teritoriu, ar trebui să li 

confere atribuţii suplimentare pe linia instituirii unui control preventiv asupra cheltuielilor ordonanţate 

de către ordonatorii principali, în special când sursele de finanţare provin din bugetul de stat. 

Serviciilor de audit intern din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice este indicat să li se 

încredinţeze şi atributul expres cu privire la modul de verificare şi exercitare a auditului intern în 

cadrul compartimentului de audit intern din cadrul unităţile administrativ-teritoriale comunale şi nu numai 

atributul de emitere a avizului pentru auditorii din aceste compartimente. 

Criteriile venitului mediu pe locuitor, suprafaţa intravilană, deţinută de către unităţilor 

administrativ-teritoriale comunale să fie completate cu criteriul gradului de sărăcie sau pauperitate pe care 

îl înregistrează unităţile administrativ-teritoriale comunale, acesta rezultând ca un raport între suprafaţa 

intravilană exprimată în km. pătraţi şi numărul de locuitori al acestora. 

Alocarea de sume importante în vederea recrutării şi şcolarizării personalului din compartimentele 

de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale comunale, în vederea atragerii acestuia şi a 

permanentizării lui, apreciem că ar trebui să reprezinte o preocupare de bază a conducătorilor acestora.  

Organizarea gratuită de către instituţiile finanţate din bugetul de stat pe specialităţile 

fiecăreia de cursuri de formare de personal, în unităţile administrativ-teritoriale comunale şi 

introducerea ca atribut de serviciu pentru specialiştii din aceste instituţii, fără a se mai recurge la perceperea 

de taxe de şcolarizare deoarece în cele mai multe cazuri ordonatorii de credite – primarii -, datorită 

resurselor insuficiente refuză ofertele făcute lor de către anumiţi formatori. 

În ceea ce priveşte înfiinţarea sau dezvoltarea de noi servicii publice, apreciem că se impun 

următoarele măsuri: 
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- efectuarea unui studiu real de prefazibilitate în funcţie de care să fie luată decizia, atât în ceea ce 

priveşte oportunitatea înfiinţării, cât şi a modului de punere în practică (serviciu intern sau externalizat), 

respectiv a modului de finanţare a acestora (venituri proprii sau cofinanţare), cu precizarea că este indicat 

ca studiul să fie realizat de către compartimentele tehnice de specialitate din cadrul consiliilor judeţene 

care-şi completează resursele tot din venituri ale bugetului de stat ca şi unităţile administrativ-teritoriale 

comunale. 

- în condiţiile în care se demonstrează că unităţile administrativ-teritoriale comunale nu sunt 

capabile să organizeze şi să dezvolte servicii de gospodărire comunală, principiul intercomunalităţii 

trebuie să primească valenţe de principiu de bază, fiind obligatorie asocierea în vederea realizării de servicii 

publice ; 

- în condiţiile în care nu este posibilă asigurarea co-finanţării pe principiul intercomunalităţii, co-

finanţarea să fie asigurată de către direcţia generală a finanţelor publice prin consiliul judeţean ca 

organ de specialitate tehnic şi care, conform Legii finanţelor publice locale deţine 20% din fondul de 

echilibrare constituit din cote defalcate din impozitul pe venit; 

- pentru accesarea fondurilor structurale care sunt puse la dispoziţia României de către Uniunea 

Europeană, proiectele să fie iniţiate şi finalizate de către organele de specialitate tehnice şi economice 

din cadrul consiliilor judeţene, deoarece acestea sunt situate în municipiile reşedinţă de judeţ, sunt relativ 

numeroase şi se presupune că au şi cunoştinţele corespunzătoare. 

În ceea ce priveşte gestiunea şi contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale comunale, precizăm 

faptul că primarul trebuie să aibă pregătirea corespunzătoare unei aprecieri juste a situaţiei de fapt 

privitoarea la starea comunei, la priorităţile de primă-necesitate şi a celor pe termen lung, să cunoască 

legalitatea şi oportunitatea finanţării acestora şi să fie un bun gospodar. Apreciem că nu este de 

neglijat nici introducerea obligativităţii absolvirii unei şcoli naţionale de administraţie pentru cei care 

doresc să acceadă la funcţia de primar, după modelul unor alte state-membre (de exemplu, Franţa). 

Fără a avea un caracter limitativ, considerăm că propunerile făcute sunt în măsură să conducă la o 

revigorare a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale comunale, la o dezvoltare economică locală şi 

durabilă, cu tot mai multe servicii publice puse la dispoziţia locuitorilor din raza lor de activitate. 

Menţionez că înainte de a efectua aceste propuneri, pe hârtie, am consultat pe lângă unele lucrări şi 

pe cei care folosesc, produc sau lucrează în domeniul contabilităţii şi gestiunii unităţilor administrativ-

teritoriale comunale. Nu pot să neg că nu am avut şi unele îndoieli, determinate atât de lipsa de experienţă a 

unităţilor administrativ-teritoriale comunale începând cu primarii şi sfârşind cu lucrătorii din serviciul 

financiar-contabil, anul 2006 fiind un an extrem de dificil datorită introducerii sistemului de contabilitate în 

partidă dublă la nivelul acestora, dar şi în privinţa accesării fondurilor de preaderare încă disponibile şi 

oarecum cu teamă în privinţa fondurile structurale pentru anul 2007 şi următorii.  

Sunt conştient că adevărul în ştiinţă nu se lasă descoperit decât printr-o muncă sistematică şi 

multă perseverenţă. 

Aş încheia teza mea de doctorat, încercarea mea modestă de a clarifica problematica finanţării, 

contabilităţii şi gestionării unităţilor administrativ-teritoriale comunale, prin cuvintele renumitului publicist 

A. Riza: „Credinţa raţională în cunoaştere ca proces fără sfârşit se întemeiază pe eternitatea 

necunoaşterii” (în Postfaţa lucrările „Jocurile schimbului” de F. Brandel, Editura Meridiane, Bucureşti, 

1985). 

Am încercat să reduc pe cât posibil, necunoaşterea şi să adaug câte ceva la tezaurul cunoaşterii. 
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Anexa nr. 1 

Principalele venituri proprii realizate de comunele Judeţului Timiş la data de 31.12.2006 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

primărie 
Impozit pe 

clădiri 

Impozit pe 

terenuri 

Taxe 

judiciare de 

timbru 

pentru 

activitatea 

notarială şi 

alte taxe 

Alte 

impozite 

şi taxe pe 

proprieta

te  

Taxe 

hoteliere 

Impozit 

pe 

spectacole 

Taxa 

asupra 

mijloace 

de 

transport 

Taxe şi 
tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri din 

concesiuni şi 

închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 

penalităţi 

şi 

confiscări TOTAL 

 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 BRESTOVĂŢ 9.978,03 52.652,00 10.071,00 0,00 0,00 0,00 1.304,00 0,00 50,00 0,00 1.190,00 75.245,03 

2 NIŢCHIDORF 14.687,75 96.631,76 24.097,31 0,00 0,00 0,00 4.823,90 342,00 10.601,84 0,00 570,00 151.754,56 

3 RACOVIŢA 72.966,84 109.720,00 68.862,00 330,00 0,00 2.572,00 10.200,00 901,00 1.628,00 0,00 2.591,00 269.770,84 

4 SACOŞU T. 80.471,23 174.834,86 64.024,07 0,00 0,00 0,00 32.997,57 0,00 6.636,48 0,00 7.477,00 366.441,21 

5 TOPOLOVĂŢU M. 107.371,98 109.439,66 43.194,00 0,00 0,00 0,00 11.907,12 0,00 12.342,07 0,00 5.337,00 289.591,83 

6 TORMAC 37.997,27 170.157,48 73.822,48 1.794,70 0,00 0,00 6.428,27 329,80 6.499,16 0,00 2.755,00 299.784,16 

7 CHEVEREŞU M. 38.429,93 70.552,67 58.117,19 0,00 0,00 0,00 4.913,80 1.064,00 9.204,23 0,00 6.308,00 188.589,82 

8 BANLOC 76.207,84 399.955,31 51.171,00 

19.816,4

2 0,00 0,00 15.943,67 0,00 14.123,18 0,00 6.885,00 584.102,42 

9 BIRDA 181.175,30 107.735,85 17.743,30 0,00 0,00 0,00 9.884,83 398,45 7.137,40 0,00 4.835,50 328.910,63 

10 DENTA 49.833,68 151.490,75 32.648,00 0,00 0,00 950,00 12.278,00 0,00 17.808,20 0,00 8.345,00 273.353,63 

11 GHILAD 16.137,19 220.478,45 43.570,50 0,00 0,00 0,00 5.853,80 0,00 5.186,73 0,00 4.522,00 295.748,67 

12 GIERA 9.632,50 63.892,61 6.318,50 1.959,84 0,00 0,00 1.887,37 0,00 7.488,77 0,00 4.015,00 95.194,59 

13 JAMU M. 56.812,86 277.939,62 70.450,18 544,86 0,00 213,32 8.860,18 626,44 15.007,26 0,00 5.559,20 436.013,92 

14 JEBEL 129.182,27 119.447,35 49.899,51 

16.589,8

5 0,00 0,00 12.915,97 60,00 641,90 0,00 19.777,00 348.513,85 

15 LIEBLING 36.758,64 190.968,15 44.569,00 0,00 0,00 2.012,00 14.139,33 0,00 16.539,94 0,00 7.105,00 312.092,06 

16 LIVEZILE                       0,00 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

primărie 
Impozit pe 

clădiri 

Impozit pe 

terenuri 

Taxe 

judiciare de 

timbru 

pentru 

activitatea 

notarială şi 

alte taxe 

Alte 

impozite 

şi taxe pe 

proprieta

te  

Taxe 

hoteliere 

Impozit 

pe 

spectacole 

Taxa 

asupra 

mijloace 

de 

transport 

Taxe şi 
tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri din 

concesiuni şi 

închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 

penalităţi 

şi 

confiscări TOTAL 

 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17 MORAVIŢA 85.030,82 119.012,79 21.830,30 61,00 0,00 0,00 9.075,30 176,01 40.350,69 0,00 9.045,50 284.582,41 

18 PĂDURENI 43.106,87 71.252,06 30.031,06 7.119,00 0,00 0,00 6.234,00 0,00 144,00 0,00 7.170,50 165.057,49 

19 VOITEG 104.142,02 134.715,86 41.052,50 0,00 0,00 0,00 16.801,65 55,00 19.985,03 0,00 8.626,00 325.378,06 

20 CURTEA 14.386,51 14.499,60 5.710,00 72,00 0,00 0,00 8.176,55 90,00 5.045,12 0,00 2.008,00 49.987,78 

21 DUMBRAVA 35.761,11 49.944,21 11.747,90 0,00 0,00 0,00 14.030,81 0,00 11.612,98 0,00 5.031,29 128.128,30 

22 FÂRDEA 55.128,73 39.914,90 16.884,16 0,00 0,00 0,00 15.970,00 0,00 56.796,00 0,00 6.681,00 191.374,79 

23 MĂNĂŞTUR 21.109,37 46.814,01 14.471,10 0,00 0,00 0,00 14.102,07 0,00 0,00 0,00 2.130,00 98.626,55 

24 MARGINA 52.395,79 44.085,30 14.523,64 609,70 0,00 0,00 15.046,10 0,00 24.224,80 0,00 3.001,00 153.886,33 

25 PIETROASA 14.790,90 22.731,30 3.314,00 0,00 0,00 0,00 7.251,70 0,00 771,90 0,00 1.564,50 50.424,30 

26 TOMEŞTI 53.671,76 13.311,20 15.862,00 0,00 3.692,00 0,00 13.139,80 521,00 17.439,83 0,00 2.753,00 120.390,59 

27 TRAIAN VUIA 33.071,92 91.734,65 23.470,00 0,00 0,00 0,00 12.128,00 0,00 1.311,69 0,00 3.489,00 165.205,26 

28 CĂRPINIŞ 120.704,35 108.112,00 40.217,76 25,00 0,00 0,00 28.357,00 94,00 32.998,80 0,00 11.056,50 341.565,41 

29 CENEI 73.156,63 149.591,27 44.199,31 0,00 0,00 0,00 12.346,61 22,00 17.685,38 0,00 3.742,00 300.743,20 

30 CHECEA 15.385,71 144.023,57 28.829,00 0,00 0,00 0,00 5.561,30 0,00 1.365,00 0,00 6.875,00 202.039,58 

31 COMLOŞU M. 79.961,73 257.165,18 36.720,90 0,00 0,00 50,00 22.421,00 767,00 56.173,00 0,00 3.288,00 456.546,81 

32 IECEA M. 19.694,60 70.787,00 15.994,00 0,00 0,00 0,00 7.967,00 0,00 21.058,00 0,00 4.889,00 140.389,60 

33 LEMAUHEIM 150.350,88 203.194,34 50.296,68 7.865,00 0,00 22,10 33.575,75 256,00 82.187,62 0,00 5.834,00 533.582,37 

34 UIVAR 44.693,90 257.962,90 63.399,00 28.420,51 0,00 0,00 18.917,39 11,00 64.451,85 0,00 4.691,00 482.547,55 

35 BALINŢ 21.758,15 39.250,70 11.177,85 0,00 0,00 0,00 4.239,15 369,50 176,00 0,00 1.700,50 78.671,85 

36 BARA 7.278,50 92.137,98 1.984,00 1.077,91 0,00 0,00 1.832,35 0,00 0,00 0,00 1.845,00 106.155,74 

37 BÂRNA 13.004,78 42.802,44 9.888,00 0,00 0,00 0,00 8.657,32 0,00 10.786,54 0,00 3.498,80 88.637,88 

38 BELINŢ 112.917,27 113.934,60 29.765,00 0,00 0,00 0,00 27.349,72 0,00 12.290,57 0,00 5.703,50 301.960,66 

39 BETHAUSEN 32.458,69 68.705,17 19.691,97 0,00 0,00 0,00 13.937,07 0,00 1.725,64 0,00 2.458,50 138.977,04 

40 BOLDUR 87.339,43 108.269,45 24.215,00 6.745,50 0,00 0,00 2.504,80 110,00 780,00 0,00 25,00 229.989,18 

41 COŞTEIU 49.172,61 57.782,95 24.824,70 0,00 0,00 0,00 21.130,30 0,00 19.112,90 0,00 2.311,00 174.334,46 
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şi 
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 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

42 CRICIOVA 44.356,74 52.930,48 12.496,00 0,00 0,00 0,00 14.026,24 89,37 965,26 0,00 3.323,50 128.187,59 

43 DAROVA 57.578,42 129.242,00 18.536,00 920,00 0,00 0,00 10.024,00 0,00 20.517,29 1.135,00 3.247,00 241.199,71 

44 GAVOJDIA 63.678,77 115.069,00 18.939,80 0,00 0,00 0,00 25.566,00 0,00 16.383,97 0,00 3.901,00 243.538,54 

45 GHIZELA 21.404,96 53.317,82 17.468,00 0,00 0,00 0,00 4.778,58 250,00 10.994,38 0,00 1.480,00 109.693,74 

46 NADRAG 50.490,34 23.699,10 14.745,00 0,00 0,00 0,00 18.140,33 0,00 19.620,63 0,00 16.639,00 143.334,40 

47 OHABA LUNGĂ 10.522,53 34.447,00 4.303,00 3.800,00 0,00 0,00 11.624,00 44,00 1.124,00 0,00 690,00 66.554,53 

48 SECAŞ 2.855,85 35.651,85 5.174,00 0,00 0,00 0,00 760,76 0,00 0,00 0,00 422,50 44.864,96 

49 ŞTIUCA 74.940,98 120.741,97 14.936,00 0,00 0,00 0,00 4.568,81 0,00 10.104,62 0,00 1.572,00 226.864,38 

50 V.V.DELAMARINA 33.532,35 89.095,14 17.387,00 0,00 0,00 0,00 8.865,23 0,00 0,00 0,00 720,00 149.599,72 

51 BEBA VECHE 16.899,08 110.318,26 14.967,00 0,00 0,00 0,00 4.170,00 0,00 12.157,80 0,00 2.297,50 160.809,64 

52 CENAD 70.324,95 124.057,13 34.347,00 637,78 0,00 0,00 19.436,19 0,00 27.670,29 0,00 6.273,50 282.746,84 

53 DUDEŞTII VECHI 184.810,97 297.062,44 53.092,11 2.635,00 0,00 0,00 22.975,56 198,40 4.915,44 0,00 4.183,00 569.872,92 

54 GOTLOB 151.941,69 26.301,85 18.059,00 0,00 0,00 0,00 10.059,00 0,00 436,90 0,00 2.682,50 209.480,94 

55 LOVRIN 90.881,88 100.126,99 27.935,15 0,00 0,00 183,37 18.922,81 71.745,69 17.294,10 0,00 12.922,00 340.011,99 

56 PERIAM 162.108,10 195.268,12 70.929,67 0,00 0,00 839,00 44.826,00 0,00 59.886,02 0,00 10.789,00 544.645,91 

57 SÂMPETRU M. 30.174,46 156.922,54 30.365,25 0,00 0,00 0,00 8.946,60 0,00 13.701,80 0,00 3.824,60 243.935,25 

58 SARAVALE 32.030,15 160.758,15 11.895,81 2.512,90 0,00 0,00 7.948,01 14,40 4.908,00 0,00 2.025,00 222.092,42 

59 TEREMIA M. 116.774,57 180.441,30 19.174,10 15.036,79 0,00 0,00 9.748,95 2.566,68 48.111,66 0,00 3.916,00 395.770,05 

60 TOMNATIC 66.629,18 66.354,00 22.067,78 0,00 0,00 51,50 8.988,82 1.546,40 11.584,92 0,00 6.100,00 183.322,60 

61 VALCANI 13.535,98 31.276,18 10.931,00 1.823,05 0,00 0,00 5.601,75 1.646,05 4.529,25 0,00 2.828,00 72.171,26 

62 VARIAŞ 79.197,81 234.922,82 63.064,39 0,00 0,00 418,32 14.100,96 209,00 71.362,37 0,00 6.425,50 469.701,17 

63 BECICHERECU M. 36.821,82 71.413,00 49.172,13 0,00 0,00 15,00 10.935,93 226,00 14.503,00 12.837,00 9.453,00 205.376,88 

64 BILED 101.551,87 114.448,67 56.092,96 0,00 0,00 0,00 21.261,50 21,70 45.528,84 0,00 9.340,50 348.246,04 

65 BOGDA 30.777,32 19.073,92 11.957,21 859,91 0,00 0,00 1.474,55 0,00 15.783,55 0,00 2.183,75 82.110,21 

66 DUDEŞTII NOI 52.092,69 33.966,00 23.415,00 0,00 0,00 1.304,88 9.025,00 0,00 9.836,50 0,00 5.724,75 135.364,82 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

primărie 
Impozit pe 

clădiri 

Impozit pe 

terenuri 

Taxe 

judiciare de 

timbru 

pentru 

activitatea 

notarială şi 

alte taxe 

Alte 

impozite 

şi taxe pe 

proprieta

te  

Taxe 

hoteliere 

Impozit 

pe 

spectacole 

Taxa 

asupra 

mijloace 

de 

transport 

Taxe şi 
tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri din 

concesiuni şi 

închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 

penalităţi 

şi 

confiscări TOTAL 

 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

67 DUMBRĂVIŢA 431.086,94 304.907,98 1.499.570,91 567.377,09 4.899,40 0,00 38.762,87 0,00 28.375,81 0,00 19.429,00 2.894.410,00 

68 FIBIŞ 36.650,89 81.498,00 19.062,74 433,15 0,00 0,00 9.793,90 0,00 19.530,14 0,00 2.919,00 169.887,82 

69 FOIENI 43.347,65 56.016,45 43.404,21 79.472,36 0,00 0,00 5.805,18 0,00 1.372,25 0,00 0,00 229.418,10 

70 GHIRODA 1.245.950,20 220.549,83 502.319,69 3.226,80 9.502,00 0,00 47.691,70 3.588,74 120.809,43 0,00 20.616,00 2.174.254,39 

71 GIARMATA 111.594,58 268.109,15 213.041,21 0,00 0,00 0,00 28.828,27 6.687,45 103.785,46 0,00 19.099,10 751.145,22 

72 GIROC 2.335.529,74 215.649,25 484.832,41 0,00 0,00 82,00 57.525,00 0,00 594.078,00 0,00 51.273,50 3.738.969,90 

73 GIULVAZ 38.507,27 139.163,82 51.659,47 0,00 0,00 0,00 4.557,52 513,00 6.336,78 0,00 4.125,00 244.862,86 

74 MAŞLOC 34.058,41 73.922,77 23.721,10 1.150,19 0,00 0,00 6.932,66 0,00 26.185,99 0,00 3.579,50 169.550,62 

75 MOŞNIŢA NOUA 191.267,75 178.425,90 577.505,34 0,00 0,00 0,00 39.007,00 0,00 36.690,70 0,00 28.390,57 1.051.287,26 

76 ORŢIŞOARA 378.616,36 240.194,58 120.210,78 26.316,90 0,00 0,00 18.404,82 0,00 52.653,15 0,00 21.389,70 857.786,29 

77 PARŢA 403.203,25 185.475,53 44.314,50 0,00 0,00 0,00 6.446,51 0,00 1.266,23 0,00 4.831,00 645.537,02 

78 PECIU NOU 184.805,10 324.661,56 73.842,62 0,00 0,00 0,00 35.169,90 0,00 79.850,41 0,00 29.621,98 727.951,57 

79 PIŞCHIA 56.379,75 135.517,09 47.173,15 0,00 0,00 0,00 10.940,08 0,00 98.648,17 0,00 7.248,65 355.906,89 

80 REMETEA M. 78.621,31 135.617,59 240.397,16 5.765,00 0,00 0,00 14.568,80 0,00 18.900,44 0,00 0,00 493.870,30 

81 SĂCĂLAZ 570.572,28 252.738,45 260.514,43 0,00 0,00 0,00 37.089,75 0,00 2.045.544,68 0,00 28.753,50 3.195.213,09 

82 ŞAG 169.287,69 119.865,67 359.178,14 2.613,74 0,00 1.509,85 20.886,83 0,00 145.153,54 0,00 15.179,00 833.674,46 

83 SÂNANDREI 78.211,74 132.630,99 485.686,81 0,00 0,00 0,00 29.526,00 0,00 180.108,55 0,00 17.815,24 923.979,33 

84 ŞANDRA 42.620,14 67.502,49 16.210,25 0,00 0,00 58,20 9.415,45 0,00 20.827,24 0,00 9.733,00 166.366,77 

85 SÂNMIHAIU R. 165.612,46 183.821,93 258.592,38 0,00 0,00 0,00 41.981,05 0,00 246.959,16 0,00 8.869,50 905.836,48 

86 SATCHINEZ 247.262,62 237.379,28 61.705,99 13.865,11 0,00 0,00 11.573,71 0,00 32.117,83 0,00 11.458,50 615.363,04 

  TOTAL COMUNE 10.697.215,93 10.808.185,99 7.283.051,52 821.477,06 18.093,40 10.281,54 1.286.773,13 95.540,08 4.930.483,05 13.972,00 623.984,63 36.589.058,33 
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Anexa nr. 2 

Ponderile principalelor venituri proprii ale comunelor din judeţul Timiş în execuţia bugetară a anului 2006 

Nr. 

crt. 

Denumire 

primărie 

Impozit 

pe 

clădiri 

Impozit 

pe 

terenuri 

Taxe 

judiciare 

de timbru 

pentru 

activitatea 

notarială 

şi alte taxe 

Alte 

impozite şi 
taxe pe 

proprietate  

Taxe 
hoteliere 

Impozit pe 
spectacole 

Taxa 

asupra 

mijloace 

de 

transport 

Taxe şi 

tarife pentru 

eliberarea 

de licenţe şi 

autorizaţii 
de 

funcţionare 

Venituri din 

concesiuni şi 

închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadas-
trale şi 

agricul-

tură 

Amen

zi, 

penali-

tăţi şi 

confis-

cări 

TOTAL TOTAL VENITURI 

 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 BALINŢ 27,66 49,89 14,21 0,00 0,00 0,00 5,39 0,47 0,22 0,00 2,16 100,00 78.671,85 

2 BANLOC 13,05 68,47 8,76 3,39 0,00 0,00 2,73 0,00 2,42 0,00 1,18 100,00 584.102,42 

3 BARA 6,86 86,80 1,87 1,02 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 1,74 100,00 106.155,74 

4 BÂRNA 14,67 48,29 11,16 0,00 0,00 0,00 9,77 0,00 12,17 0,00 3,95 100,00 88.637,88 

5 BEBA VECHE 10,51 68,60 9,31 0,00 0,00 0,00 2,59 0,00 7,56 0,00 1,43 100,00 160.809,64 

6 BECICHERECU M. 17,93 34,77 23,94 0,00 0,00 0,01 5,32 0,11 7,06 6,25 4,60 100,00 205.376,88 

7 BELINŢ 37,39 37,73 9,86 0,00 0,00 0,00 9,06 0,00 4,07 0,00 1,89 100,00 301.960,66 

8 BETHAUSEN 23,36 49,44 14,17 0,00 0,00 0,00 10,03 0,00 1,24 0,00 1,77 100,00 138.977,04 

9 BILED 29,16 32,86 16,11 0,00 0,00 0,00 6,11 0,01 13,07 0,00 2,68 100,00 348.246,04 

10 BIRDA 55,08 32,76 5,39 0,00 0,00 0,00 3,01 0,12 2,17 0,00 1,47 100,00 328.910,63 

11 BOGDA 37,48 23,23 14,56 1,05 0,00 0,00 1,80 0,00 19,22 0,00 2,66 100,00 82.110,21 

12 BOLDUR 37,98 47,08 10,53 2,93 0,00 0,00 1,09 0,05 0,34 0,00 0,01 100,00 229.989,18 

13 BRESTOVĂŢ 13,26 69,97 13,38 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,07 0,00 1,58 100,00 75.245,03 

14 CĂRPINIŞ 35,34 31,65 11,77 0,01 0,00 0,00 8,30 0,03 9,66 0,00 3,24 100,00 341.565,41 

15 CENAD 24,87 43,88 12,15 0,23 0,00 0,00 6,87 0,00 9,79 0,00 2,22 100,00 282.746,84 

16 CENEI 24,33 49,74 14,70 0,00 0,00 0,00 4,11 0,01 5,88 0,00 1,24 100,00 300.743,20 

17 CHECEA 7,62 71,28 14,27 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 0,68 0,00 3,40 100,00 202.039,58 

18 CHEVEREŞU M. 20,38 37,41 30,82 0,00 0,00 0,00 2,61 0,56 4,88 0,00 3,34 100,00 188.589,82 

19 COMLOŞU M. 17,51 56,33 8,04 0,00 0,00 0,01 4,91 0,17 12,30 0,00 0,72 100,00 456.546,81 

20 COŞTEIU 28,21 33,14 14,24 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 10,96 0,00 1,33 100,00 174.334,46 

21 CRICIOVA 34,60 41,29 9,75 0,00 0,00 0,00 10,94 0,07 0,75 0,00 2,59 100,00 128.187,59 

22 CURTEA 28,78 29,01 11,42 0,14 0,00 0,00 16,36 0,18 10,09 0,00 4,02 100,00 49.987,78 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

primărie 

Impozit 

pe 

clădiri 

Impozit 

pe 

terenuri 

Taxe 

judiciare 

de timbru 

pentru 

activitatea 

notarială 

şi alte taxe 

Alte 
impozite şi 
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proprietate  
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hoteliere 

Impozit pe 

spectacole 

Taxa 

asupra 

mijloace 

de 

transport 

Taxe şi 
tarife pentru 

eliberarea 

de licenţe şi 
autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri din 

concesiuni şi 
închirieri 

Taxe din 

activităţi 
cadas-

trale şi 

agricul-
tură 

Amen

zi, 

penali-

tăţi şi 

confis-

cări 

TOTAL TOTAL VENITURI 

 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23 DAROVA 23,87 53,58 7,68 0,38 0,00 0,00 4,16 0,00 8,51 0,47 1,35 100,00 241.199,71 

24 DENTA 18,23 55,42 11,94 0,00 0,00 0,35 4,49 0,00 6,51 0,00 3,05 100,00 273.353,63 

25 DUDEŞTII NOI 38,48 25,09 17,30 0,00 0,00 0,96 6,67 0,00 7,27 0,00 4,23 100,00 135.364,82 

26 DUDEŞTII VECHI 32,43 52,13 9,32 0,46 0,00 0,00 4,03 0,03 0,86 0,00 0,73 100,00 569.872,92 

27 DUMBRAVA 27,91 38,98 9,17 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 9,06 0,00 3,93 100,00 128.128,30 

28 DUMBRĂVIŢA 14,89 10,53 51,81 19,60 0,17 0,00 1,34 0,00 0,98 0,00 0,67 100,00 2.894.410,00 

29 FÂRDEA 28,81 20,86 8,82 0,00 0,00 0,00 8,34 0,00 29,68 0,00 3,49 100,00 191.374,79 

30 FIBIŞ 21,57 47,97 11,22 0,25 0,00 0,00 5,76 0,00 11,50 0,00 1,72 100,00 169.887,82 

31 FOIENI 18,89 24,42 18,92 34,64 0,00 0,00 2,53 0,00 0,60 0,00 0,00 100,00 229.418,10 

32 GAVOJDIA 26,15 47,25 7,78 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 6,73 0,00 1,60 100,00 243.538,54 

33 GHILAD 5,46 74,55 14,73 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 1,75 0,00 1,53 100,00 295.748,67 

34 GHIRODA 57,30 10,14 23,10 0,15 0,44 0,00 2,19 0,17 5,56 0,00 0,95 100,00 2.174.254,39 

35 GHIZELA 19,51 48,61 15,92 0,00 0,00 0,00 4,36 0,23 10,02 0,00 1,35 100,00 109.693,74 

36 GIARMATA 14,86 35,69 28,36 0,00 0,00 0,00 3,84 0,89 13,82 0,00 2,54 100,00 751.145,22 

37 GIERA 10,12 67,12 6,64 2,06 0,00 0,00 1,98 0,00 7,87 0,00 4,22 100,00 95.194,59 

38 GIROC 62,46 5,77 12,97 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 15,89 0,00 1,37 100,00 3.738.969,90 

39 GIULVAZ 15,73 56,83 21,10 0,00 0,00 0,00 1,86 0,21 2,59 0,00 1,68 100,00 244.862,86 

40 GOTLOB 72,53 12,56 8,62 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,21 0,00 1,28 100,00 209.480,94 

41 IECEA M. 14,03 50,42 11,39 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 15,00 0,00 3,48 100,00 140.389,60 

42 JAMU M. 13,03 63,75 16,16 0,12 0,00 0,05 2,03 0,14 3,44 0,00 1,28 100,00 436.013,92 

43 JEBEL 37,07 34,27 14,32 4,76 0,00 0,00 3,71 0,02 0,18 0,00 5,67 100,00 348.513,85 

44 LEMAUHEIM 28,18 38,08 9,43 1,47 0,00 0,00 6,29 0,05 15,40 0,00 1,09 100,00 533.582,37 

45 LIEBLING 11,78 61,19 14,28 0,00 0,00 0,64 4,53 0,00 5,30 0,00 2,28 100,00 312.092,06 

46 LIVEZILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 LOVRIN 26,73 29,45 8,22 0,00 0,00 0,05 5,57 21,10 5,09 0,00 3,80 100,00 340.011,99 

48 MĂNĂŞTUR 21,40 47,47 14,67 0,00 0,00 0,00 14,30 0,00 0,00 0,00 2,16 100,00 98.626,55 

49 MARGINA 34,05 28,65 9,44 0,40 0,00 0,00 9,78 0,00 15,74 0,00 1,95 100,00 153.886,33 

50 MAŞLOC 20,09 43,60 13,99 0,68 0,00 0,00 4,09 0,00 15,44 0,00 2,11 100,00 169.550,62 

51 MORAVIŢA 29,88 41,82 7,67 0,02 0,00 0,00 3,19 0,06 14,18 0,00 3,18 100,00 284.582,41 
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pe 
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pe 
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cadas-
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TOTAL TOTAL VENITURI 

 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

52 MOŞNIŢA NOUA 18,19 16,97 54,93 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 3,49 0,00 2,70 100,00 1.051.287,26 

53 NADRAG 35,23 16,53 10,29 0,00 0,00 0,00 12,66 0,00 13,69 0,00 11,61 100,00 143.334,40 

54 NIŢCHIDORF 9,68 63,68 15,88 0,00 0,00 0,00 3,18 0,23 6,99 0,00 0,38 100,00 151.754,56 

55 OHABA LUNGĂ 15,81 51,76 6,47 5,71 0,00 0,00 17,47 0,07 1,69 0,00 1,04 100,00 66.554,53 

56 ORŢIŞOARA 44,14 28,00 14,01 3,07 0,00 0,00 2,15 0,00 6,14 0,00 2,49 100,00 857.786,29 

57 PĂDURENI 26,12 43,17 18,19 4,31 0,00 0,00 3,78 0,00 0,09 0,00 4,34 100,00 165.057,49 

58 PARŢA 62,46 28,73 6,86 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,20 0,00 0,75 100,00 645.537,02 

59 PECIU NOU 25,39 44,60 10,14 0,00 0,00 0,00 4,83 0,00 10,97 0,00 4,07 100,00 727.951,57 

60 PERIAM 29,76 35,85 13,02 0,00 0,00 0,15 8,23 0,00 11,00 0,00 1,98 100,00 544.645,91 

61 PIETROASA 29,33 45,08 6,57 0,00 0,00 0,00 14,38 0,00 1,53 0,00 3,10 100,00 50.424,30 

62 PIŞCHIA 15,84 38,08 13,25 0,00 0,00 0,00 3,07 0,00 27,72 0,00 2,04 100,00 355.906,89 

63 RACOVIŢA 27,05 40,67 25,53 0,12 0,00 0,95 3,78 0,33 0,60 0,00 0,96 100,00 269.770,84 

64 REMETEA M. 15,92 27,46 48,68 1,17 0,00 0,00 2,95 0,00 3,83 0,00 0,00 100,00 493.870,30 

65 SĂCĂLAZ 17,86 7,91 8,15 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 64,02 0,00 0,90 100,00 3.195.213,09 

66 SACOŞU T. 21,96 47,71 17,47 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 1,81 0,00 2,04 100,00 366.441,21 

67 ŞAG 20,31 14,38 43,08 0,31 0,00 0,18 2,51 0,00 17,41 0,00 1,82 100,00 833.674,46 

68 SÂMPETRU M. 12,37 64,33 12,45 0,00 0,00 0,00 3,67 0,00 5,62 0,00 1,57 100,00 243.935,25 

69 SÂNANDREI 8,46 14,35 52,56 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 19,49 0,00 1,93 100,00 923.979,33 

70 ŞANDRA 25,62 40,57 9,74 0,00 0,00 0,03 5,66 0,00 12,52 0,00 5,85 100,00 166.366,77 

71 SÂNMIHAIU R. 18,28 20,29 28,55 0,00 0,00 0,00 4,63 0,00 27,26 0,00 0,98 100,00 905.836,48 

72 SARAVALE 14,42 72,38 5,36 1,13 0,00 0,00 3,58 0,01 2,21 0,00 0,91 100,00 222.092,42 

73 SATCHINEZ 40,18 38,58 10,03 2,25 0,00 0,00 1,88 0,00 5,22 0,00 1,86 100,00 615.363,04 

74 SECAŞ 6,37 79,46 11,53 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,94 100,00 44.864,96 

75 ŞTIUCA 33,03 53,22 6,58 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 4,45 0,00 0,69 100,00 226.864,38 

76 TEREMIA M. 29,51 45,59 4,84 3,80 0,00 0,00 2,46 0,65 12,16 0,00 0,99 100,00 395.770,05 

77 TOMEŞTI 44,58 11,06 13,18 0,00 3,07 0,00 10,91 0,43 14,49 0,00 2,29 100,00 120.390,59 

78 TOMNATIC 36,35 36,20 12,04 0,00 0,00 0,03 4,90 0,84 6,32 0,00 3,33 100,00 183.322,60 

79 TOPOLOVĂŢU M. 37,08 37,79 14,92 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 4,26 0,00 1,84 100,00 289.591,83 

80 TORMAC 12,67 56,76 24,63 0,60 0,00 0,00 2,14 0,11 2,17 0,00 0,92 100,00 299.784,16 
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tarife pentru 

eliberarea 
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de 

funcţionare 

Venituri din 
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trale şi 
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zi, 
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tăţi şi 

confis-

cări 

TOTAL TOTAL VENITURI 

 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

81 TRAIAN VUIA 20,02 55,53 14,21 0,00 0,00 0,00 7,34 0,00 0,79 0,00 2,11 100,00 165.205,26 

82 UIVAR 9,26 53,46 13,14 5,89 0,00 0,00 3,92 0,00 13,36 0,00 0,97 100,00 482.547,55 

83 V.V.DELAMARINA 22,41 59,56 11,62 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 0,00 0,48 100,00 149.599,72 

84 VALCANI 18,76 43,34 15,15 2,53 0,00 0,00 7,76 2,28 6,28 0,00 3,92 100,00 72.171,26 

85 VARIAŞ 16,86 50,02 13,43 0,00 0,00 0,09 3,00 0,04 15,19 0,00 1,37 100,00 469.701,17 

86 VOITEG 32,01 41,40 12,62 0,00 0,00 0,00 5,16 0,02 6,14 0,00 2,65 100,00 325.378,06 

  TOTAL COMUNE 2.144,74 3.594,29 1.284,47 104,66 3,67 3,52 447,62 29,68 692,88 6,72 187,74 8.500,00 36.589.058,33 
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Anexa nr. 3 

Ierarhizare în ceea ce privesc principalele venituri proprii realizate de către 
comunele din judeţul Timiş în anul 2006 

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 
TOTAL 

VENITURI  

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 
TOTAL 

VENITURI 

1 2 3  1 2 3 

1 GIROC 3.738.969,90  44 GAVOJDIA 243.538,54 

2 SĂCĂLAZ 3.195.213,09  45 DAROVA 241.199,71 

3 DUMBRĂVIŢA 2.894.410,00  46 BOLDUR 229.989,18 

4 GHIRODA 2.174.254,39  47 FOIENI 229.418,10 

5 MOŞNIŢA NOUA 1.051.287,26  48 ŞTIUCA 226.864,38 

6 SÂNANDREI 923.979,33  49 SARAVALE 222.092,42 

7 SÂNMIHAIU R. 905.836,48  50 GOTLOB 209.480,94 

8 ORŢIŞOARA 857.786,29  51 BECICHERECU M. 205.376,88 

9 ŞAG 833.674,46  52 CHECEA 202.039,58 

10 GIARMATA 751.145,22  53 FÂRDEA 191.374,79 

11 PECIU NOU 727.951,57  54 CHEVEREŞU M. 188.589,82 

12 PARŢA 645.537,02  55 TOMNATIC 183.322,60 

13 SATCHINEZ 615.363,04  56 COŞTEIU 174.334,46 

14 BANLOC 584.102,42  57 FIBIŞ 169.887,82 

15 DUDEŞTII VECHI 569.872,92  58 MAŞLOC 169.550,62 

16 PERIAM 544.645,91  59 ŞANDRA 166.366,77 

17 LEMAUHEIM 533.582,37  60 TRAIAN VUIA 165.205,26 

18 REMETEA M. 493.870,30  61 PĂDURENI 165.057,49 

19 UIVAR 482.547,55  62 BEBA VECHE 160.809,64 

20 VARIAŞ 469.701,17  63 MARGINA 153.886,33 

21 COMLOŞU M. 456.546,81  64 NIŢCHIDORF 151.754,56 

22 JAMU M. 436.013,92  65 V.V.DELAMARINA 149.599,72 

23 TEREMIA M. 395.770,05  66 NADRAG 143.334,40 

24 SACOŞU T. 366.441,21  67 IECEA M. 140.389,60 

25 PIŞCHIA 355.906,89  68 BETHAUSEN 138.977,04 

26 JEBEL 348.513,85  69 DUDEŞTII NOI 135.364,82 

27 BILED 348.246,04  70 CRICIOVA 128.187,59 

28 CĂRPINIŞ 341.565,41  71 DUMBRAVA 128.128,30 

29 LOVRIN 340.011,99  72 TOMEŞTI 120.390,59 

30 BIRDA 328.910,63  73 GHIZELA 109.693,74 

31 VOITEG 325.378,06  74 BARA 106.155,74 

32 LIEBLING 312.092,06  75 MĂNĂŞTUR 98.626,55 

33 BELINŢ 301.960,66  76 GIERA 95.194,59 

34 CENEI 300.743,20  77 BÂRNA 88.637,88 

35 TORMAC 299.784,16  78 BOGDA 82.110,21 

36 GHILAD 295.748,67  79 BALINŢ 78.671,85 

37 TOPOLOVĂŢU M. 289.591,83  80 BRESTOVĂŢ 75.245,03 

38 MORAVIŢA 284.582,41  81 VALCANI 72.171,26 

39 CENAD 282.746,84  82 OHABA LUNGĂ 66.554,53 

40 DENTA 273.353,63  83 PIETROASA 50.424,30 

41 RACOVIŢA 269.770,84  84 CURTEA 49.987,78 

42 GIULVAZ 244.862,86  85 SECAŞ 44.864,96 

43 SÂMPETRU M. 243.935,25  86 LIVEZILE 0,00 
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Ca şi concluzie primară referitoare la analiza veniturilor proprii ale comunelor judeţului Timiş, 

se observă că există discrepanţe mari între comunele situate din punct de vedere geografic imediat în 

apropierea municipiului Timişoara şi celelalte comune ale judeţului Timiş.  

Astfel, în ceea ce priveşte comunele alăturate teritoriului administrativ al municipiului 

Timişoara, veniturile înregistrate de către acestea sunt net superioare celor înregistrate de către restul 

comunelor, fapt ce evidenţiază şi o diferenţiere din punct de vedere social între locuitorii acestor 

comune vecine cu oraşul Timişoara şi populaţia din celelalte comune 

După cum se va observa în graficele care sugerează pondere tipurilor de venituri, veniturile 

proprii aferente acestor 10 comune - dintre cele mai avute - ale judeţului Timiş şi care se situează 

fiecare dintre ele în imediata vecinătate a municipiului Timişoara sunt dominante tipurile de venituri 

rezultate din taxele de timbru, impozitele pe clădiri şi impozitele pe terenuri. 

Acest fapt denotă valoarea mai crescută a terenurilor aferente împrejurimilor municipiului 

Timişoara comparativ cu terenurile aferente celorlalte comune din judeţul Timiş. 

În parcursul firesc de dezvoltare urbanistică a municipiului Timişoara, prin absorbţia 

suprafeţelor din imediata apropiere a municipiului, suprafeţe care aparţin comunelor  alăturate s-au 

dezvoltat planuri de  urbanism zonal care prevăd parcelări ale solelor de teren agricol cu impact direct 

asupra valorii acestor terenuri şi indirect asupra vieţii sociale ale locuitorilor comunelor respective. 
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Anexa nr. 4 

Structura principalelor venituri proprii în totalul veniturilor proprii ale comunelor judeţului Timiş în anul 2006 

 

Nr. 

crt. 
Denumire primărie 

Impozit 

pe 

 clădiri 

Impozit  

pe 

terenuri 

Taxe 

judiciare 
de timbru 

pentru 

activitatea 
notarială 

şi alte 

taxe 

Alte 

impozite şi 

taxe pe 
proprietate  

Taxe 

hoteliere 
Impozit pe 

spectacole 

Taxa asupra 

mijloace de 

transport 

Taxe şi 

tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri 

din 
conce-

siuni şi 

închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 
penalităţi şi 

confiscări 
TOTAL 

TOTAL 
VENITURI 

07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 BALINŢ 27,66 49,89 14,21 0,00 0,00 0,00 5,39 0,47 0,22 0,00 2,16 100,00 78.671,85 

2 BANLOC 13,05 68,47 8,76 3,39 0,00 0,00 2,73 0,00 2,42 0,00 1,18 100,00 584.102,42 

3 BARA 6,86 86,80 1,87 1,02 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 1,74 100,00 106.155,74 

4 BÂRNA 14,67 48,29 11,16 0,00 0,00 0,00 9,77 0,00 12,17 0,00 3,95 100,00 88.637,88 

5 BEBA VECHE 10,51 68,60 9,31 0,00 0,00 0,00 2,59 0,00 7,56 0,00 1,43 100,00 160.809,64 

6 BECICHERECU M. 17,93 34,77 23,94 0,00 0,00 0,01 5,32 0,11 7,06 6,25 4,60 100,00 205.376,88 

7 BELINŢ 37,39 37,73 9,86 0,00 0,00 0,00 9,06 0,00 4,07 0,00 1,89 100,00 301.960,66 

8 BETHAUSEN 23,36 49,44 14,17 0,00 0,00 0,00 10,03 0,00 1,24 0,00 1,77 100,00 138.977,04 

9 BILED 29,16 32,86 16,11 0,00 0,00 0,00 6,11 0,01 13,07 0,00 2,68 100,00 348.246,04 

10 BIRDA 55,08 32,76 5,39 0,00 0,00 0,00 3,01 0,12 2,17 0,00 1,47 100,00 328.910,63 

11 BOGDA 37,48 23,23 14,56 1,05 0,00 0,00 1,80 0,00 19,22 0,00 2,66 100,00 82.110,21 

12 BOLDUR 37,98 47,08 10,53 2,93 0,00 0,00 1,09 0,05 0,34 0,00 0,01 100,00 229.989,18 

13 BRESTOVĂŢ 13,26 69,97 13,38 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,07 0,00 1,58 100,00 75.245,03 

14 CĂRPINIŞ 35,34 31,65 11,77 0,01 0,00 0,00 8,30 0,03 9,66 0,00 3,24 100,00 341.565,41 

15 CENAD 24,87 43,88 12,15 0,23 0,00 0,00 6,87 0,00 9,79 0,00 2,22 100,00 282.746,84 

16 CENEI 24,33 49,74 14,70 0,00 0,00 0,00 4,11 0,01 5,88 0,00 1,24 100,00 300.743,20 
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Nr. 

crt. 
Denumire primărie 

Impozit 

pe 

 clădiri 

Impozit  

pe 

terenuri 

Taxe 
judiciare 

de timbru 

pentru 
activitatea 

notarială 

şi alte 
taxe 

Alte 

impozite şi 
taxe pe 

proprietate  

Taxe 

hoteliere 
Impozit pe 
spectacole 

Taxa asupra 

mijloace de 

transport 

Taxe şi 

tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri 
din 

conce-

siuni şi 
închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 

penalităţi şi 

confiscări 
TOTAL 

TOTAL 
VENITURI 

07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

17 CHECEA 7,62 71,28 14,27 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 0,68 0,00 3,40 100,00 202.039,58 

18 CHEVEREŞU M. 20,38 37,41 30,82 0,00 0,00 0,00 2,61 0,56 4,88 0,00 3,34 100,00 188.589,82 

19 COMLOŞU M. 17,51 56,33 8,04 0,00 0,00 0,01 4,91 0,17 12,30 0,00 0,72 100,00 456.546,81 

20 COŞTEIU 28,21 33,14 14,24 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 10,96 0,00 1,33 100,00 174.334,46 

21 CRICIOVA 34,60 41,29 9,75 0,00 0,00 0,00 10,94 0,07 0,75 0,00 2,59 100,00 128.187,59 

22 CURTEA 28,78 29,01 11,42 0,14 0,00 0,00 16,36 0,18 10,09 0,00 4,02 100,00 49.987,78 

23 DAROVA 23,87 53,58 7,68 0,38 0,00 0,00 4,16 0,00 8,51 0,47 1,35 100,00 241.199,71 

24 DENTA 18,23 55,42 11,94 0,00 0,00 0,35 4,49 0,00 6,51 0,00 3,05 100,00 273.353,63 

25 DUDEŞTII NOI 38,48 25,09 17,30 0,00 0,00 0,96 6,67 0,00 7,27 0,00 4,23 100,00 135.364,82 

26 DUDEŞTII VECHI 32,43 52,13 9,32 0,46 0,00 0,00 4,03 0,03 0,86 0,00 0,73 100,00 569.872,92 

27 DUMBRAVA 27,91 38,98 9,17 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 9,06 0,00 3,93 100,00 128.128,30 

28 DUMBRĂVIŢA 14,89 10,53 51,81 19,60 0,17 0,00 1,34 0,00 0,98 0,00 0,67 100,00 2.894.410,00 

29 FÂRDEA 28,81 20,86 8,82 0,00 0,00 0,00 8,34 0,00 29,68 0,00 3,49 100,00 191.374,79 

30 FIBIŞ 21,57 47,97 11,22 0,25 0,00 0,00 5,76 0,00 11,50 0,00 1,72 100,00 169.887,82 

31 FOIENI 18,89 24,42 18,92 34,64 0,00 0,00 2,53 0,00 0,60 0,00 0,00 100,00 229.418,10 

32 GAVOJDIA 26,15 47,25 7,78 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 6,73 0,00 1,60 100,00 243.538,54 

33 GHILAD 5,46 74,55 14,73 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 1,75 0,00 1,53 100,00 295.748,67 

34 GHIRODA 57,30 10,14 23,10 0,15 0,44 0,00 2,19 0,17 5,56 0,00 0,95 100,00 2.174.254,39 

35 GHIZELA 19,51 48,61 15,92 0,00 0,00 0,00 4,36 0,23 10,02 0,00 1,35 100,00 109.693,74 

36 GIARMATA 14,86 35,69 28,36 0,00 0,00 0,00 3,84 0,89 13,82 0,00 2,54 100,00 751.145,22 

37 GIERA 10,12 67,12 6,64 2,06 0,00 0,00 1,98 0,00 7,87 0,00 4,22 100,00 95.194,59 

38 GIROC 62,46 5,77 12,97 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 15,89 0,00 1,37 100,00 3.738.969,90 
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Nr. 

crt. 
Denumire primărie 

Impozit 

pe 

 clădiri 

Impozit  

pe 

terenuri 

Taxe 
judiciare 

de timbru 

pentru 
activitatea 

notarială 

şi alte 
taxe 

Alte 

impozite şi 
taxe pe 

proprietate  

Taxe 

hoteliere 
Impozit pe 
spectacole 

Taxa asupra 

mijloace de 

transport 

Taxe şi 

tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri 
din 

conce-

siuni şi 
închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 

penalităţi şi 

confiscări 
TOTAL 

TOTAL 
VENITURI 

07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

39 GIULVAZ 15,73 56,83 21,10 0,00 0,00 0,00 1,86 0,21 2,59 0,00 1,68 100,00 244.862,86 

40 GOTLOB 72,53 12,56 8,62 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,21 0,00 1,28 100,00 209.480,94 

41 IECEA M. 14,03 50,42 11,39 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 15,00 0,00 3,48 100,00 140.389,60 

42 JAMU M. 13,03 63,75 16,16 0,12 0,00 0,05 2,03 0,14 3,44 0,00 1,28 100,00 436.013,92 

43 JEBEL 37,07 34,27 14,32 4,76 0,00 0,00 3,71 0,02 0,18 0,00 5,67 100,00 348.513,85 

44 LEMAUHEIM 28,18 38,08 9,43 1,47 0,00 0,00 6,29 0,05 15,40 0,00 1,09 100,00 533.582,37 

45 LIEBLING 11,78 61,19 14,28 0,00 0,00 0,64 4,53 0,00 5,30 0,00 2,28 100,00 312.092,06 

46 LIVEZILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 LOVRIN 26,73 29,45 8,22 0,00 0,00 0,05 5,57 21,10 5,09 0,00 3,80 100,00 340.011,99 

48 MĂNĂŞTUR 21,40 47,47 14,67 0,00 0,00 0,00 14,30 0,00 0,00 0,00 2,16 100,00 98.626,55 

49 MARGINA 34,05 28,65 9,44 0,40 0,00 0,00 9,78 0,00 15,74 0,00 1,95 100,00 153.886,33 

50 MAŞLOC 20,09 43,60 13,99 0,68 0,00 0,00 4,09 0,00 15,44 0,00 2,11 100,00 169.550,62 

51 MORAVIŢA 29,88 41,82 7,67 0,02 0,00 0,00 3,19 0,06 14,18 0,00 3,18 100,00 284.582,41 

52 MOŞNIŢA NOUA 18,19 16,97 54,93 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 3,49 0,00 2,70 100,00 1.051.287,26 

53 NADRAG 35,23 16,53 10,29 0,00 0,00 0,00 12,66 0,00 13,69 0,00 11,61 100,00 143.334,40 

54 NIŢCHIDORF 9,68 63,68 15,88 0,00 0,00 0,00 3,18 0,23 6,99 0,00 0,38 100,00 151.754,56 

55 OHABA LUNGĂ 15,81 51,76 6,47 5,71 0,00 0,00 17,47 0,07 1,69 0,00 1,04 100,00 66.554,53 

56 ORŢIŞOARA 44,14 28,00 14,01 3,07 0,00 0,00 2,15 0,00 6,14 0,00 2,49 100,00 857.786,29 

57 PĂDURENI 26,12 43,17 18,19 4,31 0,00 0,00 3,78 0,00 0,09 0,00 4,34 100,00 165.057,49 

58 PARŢA 62,46 28,73 6,86 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,20 0,00 0,75 100,00 645.537,02 

59 PECIU NOU 25,39 44,60 10,14 0,00 0,00 0,00 4,83 0,00 10,97 0,00 4,07 100,00 727.951,57 

60 PERIAM 29,76 35,85 13,02 0,00 0,00 0,15 8,23 0,00 11,00 0,00 1,98 100,00 544.645,91 
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Nr. 

crt. 
Denumire primărie 

Impozit 

pe 

 clădiri 

Impozit  

pe 

terenuri 

Taxe 
judiciare 

de timbru 

pentru 
activitatea 

notarială 

şi alte 
taxe 

Alte 

impozite şi 
taxe pe 

proprietate  

Taxe 

hoteliere 
Impozit pe 
spectacole 

Taxa asupra 

mijloace de 

transport 

Taxe şi 

tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri 
din 

conce-

siuni şi 
închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 

penalităţi şi 

confiscări 
TOTAL 

TOTAL 
VENITURI 

07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

61 PIETROASA 29,33 45,08 6,57 0,00 0,00 0,00 14,38 0,00 1,53 0,00 3,10 100,00 50.424,30 

62 PIŞCHIA 15,84 38,08 13,25 0,00 0,00 0,00 3,07 0,00 27,72 0,00 2,04 100,00 355.906,89 

63 RACOVIŢA 27,05 40,67 25,53 0,12 0,00 0,95 3,78 0,33 0,60 0,00 0,96 100,00 269.770,84 

64 REMETEA M. 15,92 27,46 48,68 1,17 0,00 0,00 2,95 0,00 3,83 0,00 0,00 100,00 493.870,30 

65 SĂCĂLAZ 17,86 7,91 8,15 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 64,02 0,00 0,90 100,00 3.195.213,09 

66 SACOŞU T. 21,96 47,71 17,47 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 1,81 0,00 2,04 100,00 366.441,21 

67 ŞAG 20,31 14,38 43,08 0,31 0,00 0,18 2,51 0,00 17,41 0,00 1,82 100,00 833.674,46 

68 SÂMPETRU M. 12,37 64,33 12,45 0,00 0,00 0,00 3,67 0,00 5,62 0,00 1,57 100,00 243.935,25 

69 SÂNANDREI 8,46 14,35 52,56 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 19,49 0,00 1,93 100,00 923.979,33 

70 ŞANDRA 25,62 40,57 9,74 0,00 0,00 0,03 5,66 0,00 12,52 0,00 5,85 100,00 166.366,77 

71 SÂNMIHAIU R. 18,28 20,29 28,55 0,00 0,00 0,00 4,63 0,00 27,26 0,00 0,98 100,00 905.836,48 

72 SARAVALE 14,42 72,38 5,36 1,13 0,00 0,00 3,58 0,01 2,21 0,00 0,91 100,00 222.092,42 

73 SATCHINEZ 40,18 38,58 10,03 2,25 0,00 0,00 1,88 0,00 5,22 0,00 1,86 100,00 615.363,04 

74 SECAŞ 6,37 79,46 11,53 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,94 100,00 44.864,96 

75 ŞTIUCA 33,03 53,22 6,58 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 4,45 0,00 0,69 100,00 226.864,38 

76 TEREMIA M. 29,51 45,59 4,84 3,80 0,00 0,00 2,46 0,65 12,16 0,00 0,99 100,00 395.770,05 

77 TOMEŞTI 44,58 11,06 13,18 0,00 3,07 0,00 10,91 0,43 14,49 0,00 2,29 100,00 120.390,59 

78 TOMNATIC 36,35 36,20 12,04 0,00 0,00 0,03 4,90 0,84 6,32 0,00 3,33 100,00 183.322,60 

79 TOPOLOVĂŢU M. 37,08 37,79 14,92 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 4,26 0,00 1,84 100,00 289.591,83 

80 TORMAC 12,67 56,76 24,63 0,60 0,00 0,00 2,14 0,11 2,17 0,00 0,92 100,00 299.784,16 

81 TRAIAN VUIA 20,02 55,53 14,21 0,00 0,00 0,00 7,34 0,00 0,79 0,00 2,11 100,00 165.205,26 

82 UIVAR 9,26 53,46 13,14 5,89 0,00 0,00 3,92 0,00 13,36 0,00 0,97 100,00 482.547,55 
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Nr. 

crt. 
Denumire primărie 

Impozit 

pe 

 clădiri 

Impozit  

pe 

terenuri 

Taxe 
judiciare 

de timbru 

pentru 
activitatea 

notarială 

şi alte 
taxe 

Alte 

impozite şi 
taxe pe 

proprietate  

Taxe 

hoteliere 
Impozit pe 
spectacole 

Taxa asupra 

mijloace de 

transport 

Taxe şi 

tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri 
din 

conce-

siuni şi 
închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 

penalităţi şi 

confiscări 
TOTAL 

TOTAL 
VENITURI 

07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

83 V.V.DELAMARINA 22,41 59,56 11,62 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 0,00 0,48 100,00 149.599,72 

84 VALCANI 18,76 43,34 15,15 2,53 0,00 0,00 7,76 2,28 6,28 0,00 3,92 100,00 72.171,26 

85 VARIAŞ 16,86 50,02 13,43 0,00 0,00 0,09 3,00 0,04 15,19 0,00 1,37 100,00 469.701,17 

86 VOITEG 32,01 41,40 12,62 0,00 0,00 0,00 5,16 0,02 6,14 0,00 2,65 100,00 325.378,06 

  TOTAL COMUNE 2.144,74 3.594,29 1.284,47 104,66 3,67 3,52 447,62 29,68 692,88 6,72 187,74 8.500,00 36.589.058,33 
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Nr. 
crt. 

Denumire primărie 
Impozit pe 

 clădiri 
07.02.01  

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 
Impozit pe 

 clădiri 
07.02.01 

1 2 3  1 2 3 

1 GOTLOB 72,53  45 SACOŞU T. 21,96 

2 GIROC 62,46  46 FIBIŞ 21,57 

3 PARŢA 62,46  47 MĂNĂŞTUR 21,40 

4 GHIRODA 57,30  48 CHEVEREŞU M. 20,38 

5 BIRDA 55,08  49 ŞAG 20,31 

6 TOMEŞTI 44,58  50 MAŞLOC 20,09 

7 ORŢIŞOARA 44,14  51 TRAIAN VUIA 20,02 

8 SATCHINEZ 40,18  52 GHIZELA 19,51 

9 DUDEŞTII NOI 38,48  53 FOIENI 18,89 

10 BOLDUR 37,98  54 VALCANI 18,76 

11 BOGDA 37,48  55 SÂNMIHAIU R. 18,28 

12 BELINŢ 37,39  56 DENTA 18,23 

13 TOPOLOVĂŢU M. 37,08  57 MOŞNIŢA NOUA 18,19 

14 JEBEL 37,07  58 BECICHERECU M. 17,93 

15 TOMNATIC 36,35  59 SĂCĂLAZ 17,86 

16 CĂRPINIŞ 35,34  60 COMLOŞU M. 17,51 

17 NADRAG 35,23  61 VARIAŞ 16,86 

18 CRICIOVA 34,60  62 REMETEA M. 15,92 

19 MARGINA 34,05  63 PIŞCHIA 15,84 

20 ŞTIUCA 33,03  64 OHABA LUNGĂ 15,81 

21 DUDEŞTII VECHI 32,43  65 GIULVAZ 15,73 

22 VOITEG 32,01  66 DUMBRĂVIŢA 14,89 

23 MORAVIŢA 29,88  67 GIARMATA 14,86 

24 PERIAM 29,76  68 BÂRNA 14,67 

25 TEREMIA M. 29,51  69 SARAVALE 14,42 

26 PIETROASA 29,33  70 IECEA M. 14,03 

27 BILED 29,16  71 BRESTOVĂŢ 13,26 

28 FÂRDEA 28,81  72 BANLOC 13,05 

29 CURTEA 28,78  73 JAMU M. 13,03 

30 COŞTEIU 28,21  74 TORMAC 12,67 

31 LEMAUHEIM 28,18  75 SÂMPETRU M. 12,37 

32 DUMBRAVA 27,91  76 LIEBLING 11,78 

33 BALINŢ 27,66  77 BEBA VECHE 10,51 

34 RACOVIŢA 27,05  78 GIERA 10,12 

35 LOVRIN 26,73  79 NIŢCHIDORF 9,68 

36 GAVOJDIA 26,15  80 UIVAR 9,26 

37 PĂDURENI 26,12  81 SÂNANDREI 8,46 

38 ŞANDRA 25,62  82 CHECEA 7,62 

39 PECIU NOU 25,39  83 BARA 6,86 

40 CENAD 24,87  84 SECAŞ 6,37 

41 CENEI 24,33  85 GHILAD 5,46 

42 DAROVA 23,87  86 LIVEZILE 0,00 

43 BETHAUSEN 23,36    TOTAL COMUNE 2.144,74 

44 V.V.DELAMARINA 22,41     
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Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Impozit  
pe 

terenuri 
07.02.02  

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Impozit  
pe 

terenuri 
07.02.02 

1 2 3  1 2 3 

1 BARA 86,80  45 VOITEG 41,40 

2 SECAŞ 79,46  46 CRICIOVA 41,29 

3 GHILAD 74,55  47 RACOVIŢA 40,67 

4 SARAVALE 72,38  48 ŞANDRA 40,57 

5 CHECEA 71,28  49 DUMBRAVA 38,98 

6 BRESTOVĂŢ 69,97  50 SATCHINEZ 38,58 

7 BEBA VECHE 68,60  51 LEMAUHEIM 38,08 

8 BANLOC 68,47  52 PIŞCHIA 38,08 

9 GIERA 67,12  53 TOPOLOVĂŢU M. 37,79 

10 SÂMPETRU M. 64,33  54 BELINŢ 37,73 

11 JAMU M. 63,75  55 CHEVEREŞU M. 37,41 

12 NIŢCHIDORF 63,68  56 TOMNATIC 36,20 

13 LIEBLING 61,19  57 PERIAM 35,85 

14 V.V.DELAMARINA 59,56  58 GIARMATA 35,69 

15 GIULVAZ 56,83  59 BECICHERECU M. 34,77 

16 TORMAC 56,76  60 JEBEL 34,27 

17 COMLOŞU M. 56,33  61 COŞTEIU 33,14 

18 TRAIAN VUIA 55,53  62 BILED 32,86 

19 DENTA 55,42  63 BIRDA 32,76 

20 DAROVA 53,58  64 CĂRPINIŞ 31,65 

21 UIVAR 53,46  65 LOVRIN 29,45 

22 ŞTIUCA 53,22  66 CURTEA 29,01 

23 DUDEŞTII VECHI 52,13  67 PARŢA 28,73 

24 OHABA LUNGĂ 51,76  68 MARGINA 28,65 

25 IECEA M. 50,42  69 ORŢIŞOARA 28,00 

26 VARIAŞ 50,02  70 REMETEA M. 27,46 

27 BALINŢ 49,89  71 DUDEŞTII NOI 25,09 

28 CENEI 49,74  72 FOIENI 24,42 

29 BETHAUSEN 49,44  73 BOGDA 23,23 

30 GHIZELA 48,61  74 FÂRDEA 20,86 

31 BÂRNA 48,29  75 SÂNMIHAIU R. 20,29 

32 FIBIŞ 47,97  76 MOŞNIŢA NOUA 16,97 

33 SACOŞU T. 47,71  77 NADRAG 16,53 

34 MĂNĂŞTUR 47,47  78 ŞAG 14,38 

35 GAVOJDIA 47,25  79 SÂNANDREI 14,35 

36 BOLDUR 47,08  80 GOTLOB 12,56 

37 TEREMIA M. 45,59  81 TOMEŞTI 11,06 

38 PIETROASA 45,08  82 DUMBRĂVIŢA 10,53 

39 PECIU NOU 44,60  83 GHIRODA 10,14 

40 CENAD 43,88  84 SĂCĂLAZ 7,91 

41 MAŞLOC 43,60  85 GIROC 5,77 

42 VALCANI 43,34  86 LIVEZILE 0,00 

43 PĂDURENI 43,17    TOTAL COMUNE 3.594,29 

44 MORAVIŢA 41,82     
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Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Taxe 
judiciare 

 de timbru 
pentru  

 activitatea 
notarială 

şi alte taxe 
07.02.03 

 

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Taxe 
judiciare 

 de timbru 
pentru  

activitatea 
notarială 

şi alte 
taxe 

07.02.03 

1 2 3  1 2 3 

1 MOŞNIŢA NOUA 54,93  45 SÂMPETRU M. 12,45 

2 SÂNANDREI 52,56  46 CENAD 12,15 

3 DUMBRĂVIŢA 51,81  47 TOMNATIC 12,04 

4 REMETEA M. 48,68  48 DENTA 11,94 

5 ŞAG 43,08  49 CĂRPINIŞ 11,77 

6 CHEVEREŞU M. 30,82  50 V.V.DELAMARINA 11,62 

7 SÂNMIHAIU R. 28,55  51 SECAŞ 11,53 

8 GIARMATA 28,36  52 CURTEA 11,42 

9 RACOVIŢA 25,53  53 IECEA M. 11,39 

10 TORMAC 24,63  54 FIBIŞ 11,22 

11 BECICHERECU M. 23,94  55 BÂRNA 11,16 

12 GHIRODA 23,10  56 BOLDUR 10,53 

13 GIULVAZ 21,10  57 NADRAG 10,29 

14 FOIENI 18,92  58 PECIU NOU 10,14 

15 PĂDURENI 18,19  59 SATCHINEZ 10,03 

16 SACOŞU T. 17,47  60 BELINŢ 9,86 

17 DUDEŞTII NOI 17,30  61 CRICIOVA 9,75 

18 JAMU M. 16,16  62 ŞANDRA 9,74 

19 BILED 16,11  63 MARGINA 9,44 

20 GHIZELA 15,92  64 LEMAUHEIM 9,43 

21 NIŢCHIDORF 15,88  65 DUDEŞTII VECHI 9,32 

22 VALCANI 15,15  66 BEBA VECHE 9,31 

23 TOPOLOVĂŢU M. 14,92  67 DUMBRAVA 9,17 

24 GHILAD 14,73  68 FÂRDEA 8,82 

25 CENEI 14,70  69 BANLOC 8,76 

26 MĂNĂŞTUR 14,67  70 GOTLOB 8,62 

27 BOGDA 14,56  71 LOVRIN 8,22 

28 JEBEL 14,32  72 SĂCĂLAZ 8,15 

29 LIEBLING 14,28  73 COMLOŞU M. 8,04 

30 CHECEA 14,27  74 GAVOJDIA 7,78 

31 COŞTEIU 14,24  75 DAROVA 7,68 

32 BALINŢ 14,21  76 MORAVIŢA 7,67 

33 TRAIAN VUIA 14,21  77 PARŢA 6,86 

34 BETHAUSEN 14,17  78 GIERA 6,64 

35 ORŢIŞOARA 14,01  79 ŞTIUCA 6,58 

36 MAŞLOC 13,99  80 PIETROASA 6,57 

37 VARIAŞ 13,43  81 OHABA LUNGĂ 6,47 

38 BRESTOVĂŢ 13,38  82 BIRDA 5,39 

39 PIŞCHIA 13,25  83 SARAVALE 5,36 

40 TOMEŞTI 13,18  84 TEREMIA M. 4,84 

41 UIVAR 13,14  85 BARA 1,87 

42 PERIAM 13,02  86 LIVEZILE 0,00 

43 GIROC 12,97    TOTAL COMUNE 1.284,47 

44 VOITEG 12,62     
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Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Alte 
impozite 

 şi taxe pe 
proprietate  
07.02.50 

 

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Alte 
impozite 

 şi taxe pe 
proprietate  
07.02.50 

1 2 3  1 2 3 

1 FOIENI 34,64  45 COMLOŞU M. 0,00 

2 DUMBRĂVIŢA 19,60  46 COŞTEIU 0,00 

3 UIVAR 5,89  47 CRICIOVA 0,00 

4 OHABA LUNGĂ 5,71  48 DENTA 0,00 

5 JEBEL 4,76  49 DUDEŞTII NOI 0,00 

6 PĂDURENI 4,31  50 DUMBRAVA 0,00 

7 TEREMIA M. 3,80  51 FÂRDEA 0,00 

8 BANLOC 3,39  52 GAVOJDIA 0,00 

9 ORŢIŞOARA 3,07  53 GHILAD 0,00 

10 BOLDUR 2,93  54 GHIZELA 0,00 

11 VALCANI 2,53  55 GIARMATA 0,00 

12 SATCHINEZ 2,25  56 GIROC 0,00 

13 GIERA 2,06  57 GIULVAZ 0,00 

14 LEMAUHEIM 1,47  58 GOTLOB 0,00 

15 REMETEA M. 1,17  59 IECEA M. 0,00 

16 SARAVALE 1,13  60 LIEBLING 0,00 

17 BOGDA 1,05  61 LIVEZILE 0,00 

18 BARA 1,02  62 LOVRIN 0,00 

19 MAŞLOC 0,68  63 MĂNĂŞTUR 0,00 

20 TORMAC 0,60  64 MOŞNIŢA NOUA 0,00 

21 DUDEŞTII VECHI 0,46  65 NADRAG 0,00 

22 MARGINA 0,40  66 NIŢCHIDORF 0,00 

23 DAROVA 0,38  67 PARŢA 0,00 

24 ŞAG 0,31  68 PECIU NOU 0,00 

25 FIBIŞ 0,25  69 PERIAM 0,00 

26 CENAD 0,23  70 PIETROASA 0,00 

27 GHIRODA 0,15  71 PIŞCHIA 0,00 

28 CURTEA 0,14  72 SĂCĂLAZ 0,00 

29 JAMU M. 0,12  73 SACOŞU T. 0,00 

30 RACOVIŢA 0,12  74 SÂMPETRU M. 0,00 

31 MORAVIŢA 0,02  75 SÂNANDREI 0,00 

32 CĂRPINIŞ 0,01  76 ŞANDRA 0,00 

33 BALINŢ 0,00  77 SÂNMIHAIU R. 0,00 

34 BÂRNA 0,00  78 SECAŞ 0,00 

35 BEBA VECHE 0,00  79 ŞTIUCA 0,00 

36 BECICHERECU M. 0,00  80 TOMEŞTI 0,00 

37 BELINŢ 0,00  81 TOMNATIC 0,00 

38 BETHAUSEN 0,00  82 TOPOLOVĂŢU M. 0,00 

39 BILED 0,00  83 TRAIAN VUIA 0,00 

40 BIRDA 0,00  84 V.V.DELAMARINA 0,00 

41 BRESTOVĂŢ 0,00  85 VARIAŞ 0,00 

42 CENEI 0,00  86 VOITEG 0,00 

43 CHECEA 0,00    TOTAL COMUNE 104,66 

44 CHEVEREŞU M. 0,00     
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Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Taxa 
asupra  

mijloace 
de 

transport 
16.02.02  

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Taxa 
asupra  

mijloace 
de 

transport 
16.02.02 

1 2 3  1 2 3 

1 OHABA LUNGĂ 17,47  45 DUDEŞTII VECHI 4,03 

2 CURTEA 16,36  46 UIVAR 3,92 

3 PIETROASA 14,38  47 GIARMATA 3,84 

4 MĂNĂŞTUR 14,30  48 RACOVIŢA 3,78 

5 NADRAG 12,66  49 PĂDURENI 3,78 

6 COŞTEIU 12,12  50 MOŞNIŢA NOUA 3,71 

7 DUMBRAVA 10,95  51 JEBEL 3,71 

8 CRICIOVA 10,94  52 SÂMPETRU M. 3,67 

9 TOMEŞTI 10,91  53 SARAVALE 3,58 

10 GAVOJDIA 10,50  54 SÂNANDREI 3,20 

11 BETHAUSEN 10,03  55 MORAVIŢA 3,19 

12 MARGINA 9,78  56 NIŢCHIDORF 3,18 

13 BÂRNA 9,77  57 PIŞCHIA 3,07 

14 BELINŢ 9,06  58 BIRDA 3,01 

15 SACOŞU T. 9,00  59 VARIAŞ 3,00 

16 FÂRDEA 8,34  60 REMETEA M. 2,95 

17 CĂRPINIŞ 8,30  61 CHECEA 2,75 

18 PERIAM 8,23  62 BANLOC 2,73 

19 VALCANI 7,76  63 CHEVEREŞU M. 2,61 

20 TRAIAN VUIA 7,34  64 BEBA VECHE 2,59 

21 CENAD 6,87  65 FOIENI 2,53 

22 DUDEŞTII NOI 6,67  66 ŞAG 2,51 

23 LEMAUHEIM 6,29  67 TEREMIA M. 2,46 

24 BILED 6,11  68 GHIRODA 2,19 

25 V.V.DELAMARINA 5,93  69 ORŢIŞOARA 2,15 

26 FIBIŞ 5,76  70 TORMAC 2,14 

27 IECEA M. 5,67  71 JAMU M. 2,03 

28 ŞANDRA 5,66  72 ŞTIUCA 2,01 

29 LOVRIN 5,57  73 GIERA 1,98 

30 BALINŢ 5,39  74 GHILAD 1,98 

31 BECICHERECU M. 5,32  75 SATCHINEZ 1,88 

32 VOITEG 5,16  76 GIULVAZ 1,86 

33 COMLOŞU M. 4,91  77 BOGDA 1,80 

34 TOMNATIC 4,90  78 BRESTOVĂŢ 1,73 

35 PECIU NOU 4,83  79 BARA 1,73 

36 GOTLOB 4,80  80 SECAŞ 1,70 

37 SÂNMIHAIU R. 4,63  81 GIROC 1,54 

38 LIEBLING 4,53  82 DUMBRĂVIŢA 1,34 

39 DENTA 4,49  83 SĂCĂLAZ 1,16 

40 GHIZELA 4,36  84 BOLDUR 1,09 

41 DAROVA 4,16  85 PARŢA 1,00 

42 TOPOLOVĂŢU M. 4,11  86 LIVEZILE 0,00 

43 CENEI 4,11    TOTAL COMUNE 692,88 

44 MAŞLOC 4,09     
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Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Taxe şi 
tarife 

pentru 
eliberarea 
de licenţe 

şi 
autorizaţii 

de 
funcţionare 
16.02.03 

 

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Taxe şi 
tarife 

pentru 
eliberarea 
de licenţe 

şi 
autorizaţii 

de 
funcţionare 
16.02.03 

1 2 3  1 2 3 

1 LOVRIN 21,10  45 DAROVA 0,00 

2 VALCANI 2,28  46 DENTA 0,00 

3 GIARMATA 0,89  47 DUDEŞTII NOI 0,00 

4 TOMNATIC 0,84  48 DUMBRAVA 0,00 

5 TEREMIA M. 0,65  49 DUMBRĂVIŢA 0,00 

6 CHEVEREŞU M. 0,56  50 FÂRDEA 0,00 

7 BALINŢ 0,47  51 FIBIŞ 0,00 

8 TOMEŞTI 0,43  52 FOIENI 0,00 

9 RACOVIŢA 0,33  53 GAVOJDIA 0,00 

10 GHIZELA 0,23  54 GHILAD 0,00 

11 NIŢCHIDORF 0,23  55 GIERA 0,00 

12 GIULVAZ 0,21  56 GIROC 0,00 

13 CURTEA 0,18  57 GOTLOB 0,00 

14 COMLOŞU M. 0,17  58 IECEA M. 0,00 

15 GHIRODA 0,17  59 LIEBLING 0,00 

16 JAMU M. 0,14  60 LIVEZILE 0,00 

17 BIRDA 0,12  61 MĂNĂŞTUR 0,00 

18 BECICHERECU M. 0,11  62 MARGINA 0,00 

19 TORMAC 0,11  63 MAŞLOC 0,00 

20 CRICIOVA 0,07  64 MOŞNIŢA NOUA 0,00 

21 OHABA LUNGĂ 0,07  65 NADRAG 0,00 

22 MORAVIŢA 0,06  66 ORŢIŞOARA 0,00 

23 LEMAUHEIM 0,05  67 PĂDURENI 0,00 

24 BOLDUR 0,05  68 PARŢA 0,00 

25 VARIAŞ 0,04  69 PECIU NOU 0,00 

26 DUDEŞTII VECHI 0,03  70 PERIAM 0,00 

27 CĂRPINIŞ 0,03  71 PIETROASA 0,00 

28 JEBEL 0,02  72 PIŞCHIA 0,00 

29 VOITEG 0,02  73 REMETEA M. 0,00 

30 CENEI 0,01  74 SĂCĂLAZ 0,00 

31 SARAVALE 0,01  75 SACOŞU T. 0,00 

32 BILED 0,01  76 ŞAG 0,00 

33 UIVAR 0,00  77 SÂMPETRU M. 0,00 

34 BANLOC 0,00  78 SÂNANDREI 0,00 

35 BARA 0,00  79 ŞANDRA 0,00 

36 BÂRNA 0,00  80 SÂNMIHAIU R. 0,00 

37 BEBA VECHE 0,00  81 SATCHINEZ 0,00 

38 BELINŢ 0,00  82 SECAŞ 0,00 

39 BETHAUSEN 0,00  83 ŞTIUCA 0,00 

40 BOGDA 0,00  84 TOPOLOVĂŢU M. 0,00 

41 BRESTOVĂŢ 0,00  85 TRAIAN VUIA 0,00 

42 CENAD 0,00  86 V.V.DELAMARINA 0,00 

43 CHECEA 0,00    TOTAL COMUNE 29,68 

44 COŞTEIU 0,00     
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Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Venituri 
din 

concesiuni  
şi 

închirieri 
30.02.05 

 

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Venituri 
din 

concesiuni  
şi 

închirieri 
30.02.05 

1 2 3  1 2 3 

1 FOIENI 64,02  45 FÂRDEA 5,88 

2 LOVRIN 29,68  46 GHIRODA 5,62 

3 BANLOC 27,72  47 TOMNATIC 5,56 

4 JAMU M. 27,26  48 DUDEŞTII VECHI 5,30 

5 ORŢIŞOARA 19,49  49 GIERA 5,22 

6 BETHAUSEN 19,22  50 GIARMATA 5,09 

7 TEREMIA M. 17,41  51 PERIAM 4,88 

8 LIEBLING 15,89  52 SATCHINEZ 4,45 

9 PĂDURENI 15,74  53 BARA 4,26 

10 MOŞNIŢA NOUA 15,44  54 DUMBRAVA 4,07 

11 MAŞLOC 15,40  55 BEBA VECHE 3,83 

12 PARŢA 15,19  56 SÂMPETRU M. 3,49 

13 DAROVA 15,00  57 TOPOLOVĂŢU M. 3,44 

14 BOGDA 14,49  58 DENTA 2,59 

15 JEBEL 14,18  59 CURTEA 2,42 

16 GOTLOB 13,82  60 ŞTIUCA 2,21 

17 SARAVALE 13,69  61 GAVOJDIA 2,17 

18 DUMBRĂVIŢA 13,36  62 SECAŞ 2,17 

19 TOMEŞTI 13,07  63 ŞAG 1,81 

20 TORMAC 12,52  64 COMLOŞU M. 1,75 

21 VALCANI 12,30  65 MORAVIŢA 1,69 

22 MĂNĂŞTUR 12,17  66 CHECEA 1,53 

23 GIULVAZ 12,16  67 CRICIOVA 1,24 

24 BALINŢ 11,50  68 ŞANDRA 0,98 

25 REMETEA M. 11,00  69 FIBIŞ 0,86 

26 VARIAŞ 10,97  70 GIROC 0,79 

27 TRAIAN VUIA 10,96  71 CENAD 0,75 

28 DUDEŞTII NOI 10,09  72 CĂRPINIŞ 0,68 

29 PECIU NOU 10,02  73 CHEVEREŞU M. 0,60 

30 SACOŞU T. 9,79  74 BECICHERECU M. 0,60 

31 BELINŢ 9,66  75 MARGINA 0,34 

32 IECEA M. 9,06  76 OHABA LUNGĂ 0,22 

33 LEMAUHEIM 8,51  77 GHIZELA 0,21 

34 SÂNMIHAIU R. 7,87  78 BIRDA 0,20 

35 NADRAG 7,56  79 CENEI 0,18 

36 V.V.DELAMARINA 7,27  80 PIŞCHIA 0,09 

37 COŞTEIU 7,06  81 BÂRNA 0,07 

38 SÂNANDREI 6,99  82 PIETROASA 0,00 

39 VOITEG 6,73  83 UIVAR 0,00 

40 BILED 6,51  84 RACOVIŢA 0,00 

41 BRESTOVĂŢ 6,32  85 GHILAD 0,00 

42 BOLDUR 6,28  86 SĂCĂLAZ 0,00 

43 LIVEZILE 6,14    TOTAL COMUNE 692,88 

44 NIŢCHIDORF 6,14     
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Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Amenzi, 
penalităţi şi 
confiscări 

35.02 

 

Nr. 
crt. 

Denumire primărie 

Amenzi, 
penalităţi 

şi 
confiscări 

35.02 

1 2 3  1 2 3 

1 BARA 11,61  45 CRICIOVA 1,82 

2 GIROC 5,85  46 LIEBLING 1,77 

3 LIVEZILE 5,67  47 BANLOC 1,74 

4 BETHAUSEN 4,60  48 SACOŞU T. 1,72 

5 TOPOLOVĂŢU M. 4,34  49 VOITEG 1,68 

6 REMETEA M. 4,23  50 IECEA M. 1,60 

7 COŞTEIU 4,22  51 DAROVA 1,58 

8 CURTEA 4,07  52 ŞANDRA 1,57 

9 MĂNĂŞTUR 4,02  53 LEMAUHEIM 1,53 

10 JAMU M. 3,95  54 MOŞNIŢA NOUA 1,47 

11 TRAIAN VUIA 3,93  55 ORŢIŞOARA 1,43 

12 RACOVIŢA 3,92  56 SÂNANDREI 1,37 

13 TOMNATIC 3,80  57 GHILAD 1,37 

14 PECIU NOU 3,49  58 NADRAG 1,35 

15 BRESTOVĂŢ 3,48  59 GIULVAZ 1,35 

16 SARAVALE 3,40  60 TORMAC 1,33 

17 DUMBRĂVIŢA 3,34  61 BILED 1,28 

18 BIRDA 3,33  62 BOLDUR 1,28 

19 BOGDA 3,24  63 GOTLOB 1,24 

20 PERIAM 3,18  64 LOVRIN 1,18 

21 GAVOJDIA 3,10  65 NIŢCHIDORF 1,09 

22 BALINŢ 3,05  66 BEBA VECHE 1,04 

23 SATCHINEZ 2,70  67 OHABA LUNGĂ 0,99 

24 PĂDURENI 2,68  68 CENAD 0,98 

25 MAŞLOC 2,66  69 PIETROASA 0,97 

26 SĂCĂLAZ 2,65  70 ŞAG 0,96 

27 VALCANI 2,59  71 SÂNMIHAIU R. 0,95 

28 V.V.DELAMARINA 2,54  72 BECICHERECU M. 0,94 

29 SÂMPETRU M. 2,49  73 PIŞCHIA 0,92 

30 GHIZELA 2,29  74 CĂRPINIŞ 0,91 

31 FÂRDEA 2,28  75 MORAVIŢA 0,90 

32 JEBEL 2,22  76 DENTA 0,75 

33 FOIENI 2,16  77 VARIAŞ 0,73 

34 DUDEŞTII VECHI 2,16  78 TOMEŞTI 0,72 

35 BÂRNA 2,11  79 MARGINA 0,69 

36 GIARMATA 2,11  80 DUDEŞTII NOI 0,67 

37 CHECEA 2,04  81 UIVAR 0,48 

38 SECAŞ 2,04  82 DUMBRAVA 0,38 

39 ŞTIUCA 1,98  83 PARŢA 0,01 

40 GIERA 1,95  84 BELINŢ 0,00 

41 FIBIŞ 1,93  85 GHIRODA 0,00 

42 TEREMIA M. 1,89  86 COMLOŞU M. 0,00 

43 CHEVEREŞU M. 1,86    TOTAL COMUNE 187,74 

44 CENEI 1,84     
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Anexa nr. 5 

Situaţia primelor 10 comune din judeţul Timiş, în ceea ce priveşte volumul veniturilor proprii realizate în anul 2006 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

primărie 
Impozit pe 

clădiri 

Impozit 

pe 

terenuri 

Taxe 

judiciare de 

timbru 

pentru 

activitatea 

notarială şi 

alte taxe 

Alte 

impozite 

şi taxe pe 

proprietate  

Taxe 

 

hoteliere 

Impozit 

pe 

spectacole 

Taxa 

asupra 

mijloace 

de 

transport 

Taxe şi 

tarife 

pentru 

eliberarea 

de licenţe 

şi 

autorizaţii 

de 

funcţionare 

Venituri 

din 

concesiuni 

şi închirieri 

Taxe din 

activităţi 

cadastrale 

şi 

agricultură 

Amenzi, 

penalităţi 

şi 

confiscări 
TOTAL 

 07.02.01 07.02.02 07.02.03 07.02.50 12.02.07 15.02.01 16.02.02 16.02.03 30.02.05 33.02.24 35.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 GIROC 2.335.529,74 215.649,25 484.832,41 0,00 0,00 82,00 57.525,00 0,00 594.078,00 0,00 51.273,50 3.738.969,90 

2 SĂCĂLAZ 570.572,28 252.738,45 260.514,43 0,00 0,00 0,00 37.089,75 0,00 2.045.544,68 0,00 28.753,50 3.195.213,09 

3 DUMBRĂVIŢA 431.086,94 304.907,98 1.499.570,91 567.377,09 4.899,40 0,00 38.762,87 0,00 28.375,81 0,00 19.429,00 2.894.410,00 

4 GHIRODA 1.245.950,20 220.549,83 502.319,69 3.226,80 9.502,00 0,00 47.691,70 3.588,74 120.809,43 0,00 20.616,00 2.174.254,39 

5 MOŞNIŢA NOUA 191.267,75 178.425,90 577.505,34 0,00 0,00 0,00 39.007,00 0,00 36.690,70 0,00 28.390,57 1.051.287,26 

6 SÂNANDREI 78.211,74 132.630,99 485.686,81 0,00 0,00 0,00 29.526,00 0,00 180.108,55 0,00 17.815,24 923.979,33 

7 SÂNMIHAIU R. 165.612,46 183.821,93 258.592,38 0,00 0,00 0,00 41.981,05 0,00 246.959,16 0,00 8.869,50 905.836,48 

8 ORŢIŞOARA 378.616,36 240.194,58 120.210,78 26.316,90 0,00 0,00 18.404,82 0,00 52.653,15 0,00 21.389,70 857.786,29 

9 ŞAG 169.287,69 119.865,67 359.178,14 2.613,74 0,00 1.509,85 20.886,83 0,00 145.153,54 0,00 15.179,00 833.674,46 

10 GIARMATA 111.594,58 268.109,15 213.041,21 0,00 0,00 0,00 28.828,27 6.687,45 103.785,46 0,00 19.099,10 751.145,22 
 

 

 



 316 

Venituri Giroc

0%

0%

0%

0%

0%

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

6%

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ.notariala

 si alte taxe

07.02.03

13%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

16%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

62%

Amenzi,

penalitati si

confiscari

35.02

1%

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

2%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03
Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02
 

Venituri comuna SacalazAmenzi,

penalitati si

confiscari

35.02

1%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

18% Impozit 

pe terenuri

07.02.02

8%

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ.notariala

 si alte taxe

07.02.03

8%

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

1%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

64%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03
Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02
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Venituri comuna Dumbravita

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

20%

Amenzi,

penalitati si

confiscari

35.02

1%

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

1%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

1%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

15%
Impozit 

pe terenuri

07.02.02

11%

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ.notariala

 si alte taxe

07.02.03

51%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ.notariala

 si alte taxe

07.02.03

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarife

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ.

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

confiscari

35.02

 

Venituri comuna Ghiroda

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

2%

Amenzi,

penalitati si

confiscari

35.02

1%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

6%

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ.notariala

 si alte taxe

07.02.03

23%

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

10%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

58%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02
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Venituri Mosnita Noua

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02

3%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

3%
Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

4% Impozit pe

 cladiri

07.02.01

18%

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

17%
Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

55%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02

 

Venituri Sanandrei

Amenzi,

penalitati si

confiscari

35.02

2%

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

3%
Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

19%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

8%

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

14%Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ.notariala

 si alte taxe

07.02.03

54%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02
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Venituri Sanmihaiu Roman

Amenzi,

penalitati si

confiscari

35.02

1%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

27%

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

5%

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ.notariala

 si alte taxe

07.02.03

29%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

18%

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

20%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02

 

Venituri Ortisoara

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

3%

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

2%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

6%

Amenzi,

penalitati si

confiscari

35.02

2%

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ.notariala

 si alte taxe

07.02.03

14%

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

28%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

45%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02
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Venituri Sag

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

3%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

17%

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02

2%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

20%

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

14%

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

44%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02

 

Venituri Giarmata

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de 

f unctionare

16.02.03

1%

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02

3%

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

14%

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

4%

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

28%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

15%

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

35%

Impozit pe

 cladiri

07.02.01

Impozit 

pe terenuri

07.02.02

Taxe judiciare

 de timbru pt

 activ .notariala

 si alte taxe

07.02.03

Alte impozite

 si taxe pe

 proprietate 

07.02.50

Taxe

 hoteliere

12.02.07

Impozit pe

spectacole

15.02.01

Taxa aupra 

mij.de transport

16.02.02

Taxe si tarif e

pt.eliberarea

de licente si autorizatii de f unctionare

16.02.03

Venituri din concesiuni 

si inchirieri

30.02.05

Taxe din activ .

cadastrale si 

agricultura

33.02.24

Amenzi,

penalitati si

conf iscari

35.02
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Anexa nr. 6 

Profitabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor comunelor judeţului Timiş în anul 2006 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Consiliu  Total cheltuieli 
Venituri 
totale 

Excedent la 
29.12.2006 

Profitabilitate 
cheltuieli 

Venituri proprii 
Pondere venituri proprii 

în cheltuielile totale 
(profitabilitatea 

veniturilor) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 BALINŢ 2.180.074 2.384.642 204.568 8,58 91.788 4,21 

2 BANLOC 3.971.131 3.975.396 4.265 0,11 639.009 16,09 

3 BARA 684.508 690.716 6.209 0,90 106.155 15,51 

4 BEBA VECHE 1.500.677 1.516.666 15.989 1,05 161.421 10,76 

5 BECICHERECUL MIC 2.439.974 3.125.454 685.480 21,93 599.130 24,55 

6 BELINŢ 1.753.241 1.829.068 75.828 4,15 357.273 20,38 

7 BETHAUSEN 1.959.001 1.960.720 1.719 0,09 145.087 7,41 

8 BILED 3.468.521 3.687.251 218.730 5,93 1.268.082 36,56 

9 BIRDA 1.759.473 2.272.633 513.160 22,58 392.174 22,29 

10 BIRNA 1.396.541 1.503.767 0 7,13 115.416 8,26 

11 BOGDA 590.263 590.611 348 0,06 95.897 16,25 

12 BOLDUR 1.841.072 1.841.072 0 0,00 253.735 13,78 

13 BRESTOVĂŢ 854.133 854.276 143 0,02 158.274 18,53 

14 CĂRPINIŞ 2.426.989 2.677.022 250.033 9,34 628.707 25,90 

15 CENAD 3.262.156 3.662.486 400.330 10,93 1.391.830 42,67 

16 CENEI 2.152.430 2.149.127 -3.303 -0,15 379.251 17,62 

17 CHECEA 1.828.082 1.833.171 5.089 0,28 211.692 11,58 

18 CHEVEREŞU MARE 1.954.933 1.956.271 1.339 0,07 189.931 9,72 

19 COMLOŞU MARE 3.853.816 3.933.723 79.907 2,03 560.184 14,54 

20 COŞTEIU 2.620.642 2.985.144 364.501 12,21 192.350 7,34 

21 CRICIOVA 1.069.192 1.483.109 413.916 27,91 133.850 12,52 
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Nr. 
crt. 

Denumire Consiliu  Total cheltuieli 
Venituri 
totale 

Excedent la 
29.12.2006 

Profitabilitate 
cheltuieli 

Venituri proprii 
Pondere venituri proprii 

în cheltuielile totale 
(profitabilitatea 

veniturilor) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

22 CURTEA 1.518.005 1.518.807 802 0,05 52.826 3,48 

23 DAROVA 2.857.440 2.857.445 5 0,00 324.257 11,35 

24 DENTA 2.355.016 2.444.574 89.558 3,66 332.155 14,10 

25 DETA 6.177.151 6.228.776 51.625 0,83 1.515.655 24,54 

26 DUDEŞTII NOI 2.137.566 3.932.971 1.795.405 45,65 404.907 18,94 

27 DUDEŞTII VECHI 3.188.109 3.332.766 144.657 4,34 614.417 19,27 

28 DUMBRAVA 3.328.920 3.329.092 172 0,01 172.318 5,18 

29 DUMBRĂVIŢA 8.460.641 8.497.516 36.875 0,43 6.132.224 72,48 

30 FÂRDEA 1.910.801 1.910.801 0 0,00 209.549 10,97 

31 FIBIŞ 796.893 891.140 94.247 10,58 177.849 22,32 

32 FOIENI 1.429.637 1.430.027 390 0,03 236.646 16,55 

33 GAVOJDIA 6.769.403 7.005.860 236.457 3,38 309.902 4,58 

34 GHILAD 2.069.432 2.222.135 152.703 6,87 331.857 16,04 

35 GHIRODA 6.029.952 6.308.551 278.599 4,42 2.803.265 46,49 

36 GHIZELA 1.341.935 1.512.168 170.233 11,26 116.760 8,70 

37 GIARMATA 3.942.487 3.959.270 16.783 0,42 1.310.129 33,23 

38 GIERA 1.659.670 1.673.595 13.925 0,83 103.249 6,22 

39 GIROC 7.938.989 9.698.607 1.759.619 18,14 6.341.019 79,87 

40 GIULVAZ 2.221.407 2.223.604 2.197 0,10 259.917 11,70 

41 GOTTLOB 1.694.077 1.761.322 67.244 3,82 247.036 14,58 

42 IECEA MARE 1.555.568 1.611.442 55.875 3,47 152.824 9,82 

43 JAMU MARE 2.940.321 3.473.304 532.982 15,35 582.525 19,81 

44 JEBEL 1.781.187 1.897.280 116.093 6,12 355.439 19,96 

45 LENAUHEIM 2.964.908 3.204.456 239.548 7,48 575.309 19,40 

46 LIEBLING 2.377.469 2.805.020 427.551 15,24 517.999 21,79 

47 LOVRIN 3.356.533 4.028.077 671.544 16,67 373.588 11,13 

48 MĂNĂŞTUR 1.483.511 1.483.546 35 0,00 111.970 7,55 

49 MARGINA 3.418.417 3.418.576 159 0,00 265.074 7,75 

50 MAŞLOC 1.883.549 2.010.675 127.126 6,32 257.061 13,65 
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Nr. 
crt. 

Denumire Consiliu  Total cheltuieli 
Venituri 
totale 

Excedent la 
29.12.2006 

Profitabilitate 
cheltuieli 

Venituri proprii 
Pondere venituri proprii 

în cheltuielile totale 
(profitabilitatea 

veniturilor) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

51 MORAVIŢA 3.730.404 3.777.953 47.549 1,26 1.928.620 51,70 

52 MOŞNIŢA NOUA 5.012.420 5.931.313 918.893 15,49 3.905.456 77,92 

53 NADRAG 2.685.430 2.730.260 44.829 1,64 245.090 9,13 

54 NIŢCHIDORF 1.354.723 1.393.365 38.642 2,77 186.637 13,78 

55 OHABA LUNGĂ 1.110.908 1.227.534 116.626 9,50 66.929 6,02 

56 ORŢIŞOARA 3.693.758 3.706.182 12.424 0,34 1.475.153 39,94 

57 PĂDURENI 1.105.689 1.139.190 33.501 2,94 175.577 15,88 

58 PARŢA 2.488.377 2.488.377 0 0,00 764.103 30,71 

59 PECIU NOU 4.336.876 4.347.403 10.527 0,24 956.155 22,05 

60 PERIAM 4.357.899 4.872.103 514.204 10,55 607.827 13,95 

61 PIETROASA 1.432.073 1.432.073 0 0,00 52.244 3,65 

62 PIŞCHIA 3.675.549 4.070.255 394.706 9,70 516.035 14,04 

63 RACOVIŢA 2.615.784 2.911.991 296.207 10,17 366.749 14,02 

64 REMETEA MARE 2.661.128 2.736.315 75.187 2,75 538.538 20,24 

65 SĂCĂLAZ 8.817.426 8.903.073 85.646 0,96 6.207.948 70,41 

66 SACOŞU TURCESC 2.903.232 2.923.331 20.099 0,69 580.939 20,01 

67 ŞAG 2.952.635 2.967.738 15.102 0,51 1.857.140 62,90 

68 SÂNANDREI 5.863.227 5.954.198 90.971 1,53 1.265.532 21,58 

69 ŞANDRA 2.284.723 2.296.257 11.534 0,50 253.203 11,08 

70 SÂNMIHAIU ROMAN 2.771.505 3.035.831 264.326 8,71 1.042.872 37,63 

71 SARAVALE 2.246.273 2.421.603 175.330 7,24 227.516 10,13 

72 SATCHINEZ 3.263.543 3.269.205 5.662 0,17 697.586 21,38 

73 SECAŞ 475.059 545.197 70.139 12,86 47.412 9,98 

74 SINPETRU MARE 2.160.560 2.910.706 750.145 25,77 290.817 13,46 

75 ŞTIUCA 2.018.699 2.019.174 474 0,02 292.945 14,51 

76 TEREMIA MARE 2.397.177 2.852.020 454.843 15,95 535.360 22,33 

77 TOMEŞTI 2.324.591 2.324.634 43 0,00 159.029 6,84 

78 TOMNATIC 1.519.580 1.671.792 152.212 9,10 209.627 13,80 

79 TOPOLOVĂŢU MARE 1.781.665 1.833.358 51.693 2,82 305.069 17,12 
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Nr. 
crt. 

Denumire Consiliu  Total cheltuieli 
Venituri 
totale 

Excedent la 
29.12.2006 

Profitabilitate 
cheltuieli 

Venituri proprii 
Pondere venituri proprii 

în cheltuielile totale 
(profitabilitatea 

veniturilor) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

80 TORMAC 2.665.257 2.683.380 18.123 0,68 308.294 11,57 

81 TRAIAN VUIA 1.433.250 1.543.698 110.448 7,15 193.509 13,50 

82 UIVAR 3.977.442 4.038.071 60.629 1,50 561.441 14,12 

83 V.V.DELAMARINA 1.915.524 2.266.055 350.531 15,47 166.127 8,67 

84 VALCANI 1.256.739 1.625.225 368.486 22,67 97.560 7,76 

85 VARIAŞ 4.557.449 4.557.662 213 0,00 533.550 11,71 

86 VOITEG 1.631.529 1.897.054 265.525 14,00 399.271 24,47 

 TOTAL 234.633.943 250.887.303 54.401.701 6,48 223.844.653 95,40 
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Anexa nr. 7 

Buget de funcţionare 

JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

TOTAL VENITURI 1 00.01 3.952.771 4.286.540 1.182.550 1.251.000 822.770 1.030.220 

VENITURI PROPRII  2 48.02 3.915.265 4.266.540 1.177.550 1.246.000 817.770 1.025.220 

I.  VENITURI CURENTE 3 00.02 3.915.265 2.842.000 924.550 425.640 688.270 803.540 

A.  VENITURI FISCALE  4 00.03 3.810.232 2.842.000 924.550 425.640 688.270 803.540 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  5 00.04 0           

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  6 00.05 0 0 0 0 0 0 

Impozit pe profit  7 01.02 0 0 0 0 0 0 

  Impozit pe profit de la agenţi economici  8 01.02.01             

Impozit pe venit   9 03.02 0 0 0 0 0 0 

  
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal NOU 
(50%) BL 10 03.02.18             

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE  11 00.06 0 0 0 0 0 0 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  12 04.02 0 0 0 0 0 0 

  Cote defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 0           

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 14 04.02.04 0           

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  15 00.07 0 0 0 0 0 0 

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice  16 05.02 0 0 0 0 0 0 

   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital  17 05.02.50             

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  18 00.09 2.245.206 2.842.000 924.550 425.640 688.270 803.540 

Impozite şi  taxe pe proprietate  19 07.02 2.245.206 2842000 924550 425640 688270 803540 
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

  Impozitul şi taxa pe clădiri *) 20 07.02.01 431.087 253220 100000 70000 40000 43220 

    Impozit pe clădiri de la persoane fizice *) 21 07.02.01.01   x x x x x 

    
Impozitul şi taxa pe clădiri de la persoane juridice *) CONCESIONARII 
LOCATARI  22 07.02.01.02   x x x x x 

  Impozitul şi taxa pe teren 23 07.02.02 304.908 235460 100000 65000 45000 25460 

    Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 24 07.02.02.01   x x x x x 

    
Impozitul şi taxa pe teren de la persoane juridice *) inclusiv conces. 
Locatari cei ce le au în folosinţa   25 07.02.02.02   x x x x x 

    Impozitul pe terenul din extravilan   *)  26 07.02.02.03   x x x x x 

  
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru ( Legea 343/2006 art. 6 pct. 9) fără taxe timbru 
activitatea notariala  27 07.02.03 941.834 1685200 788920 446150 300130 150000 

  Alte impozite şi taxe  pe proprietate  28 07.02.50 567.377 668120 -64370 -155510 303140 584860 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  29 00.10 753.316           

Sume defalcate din TVA  30 11.02 692.662 734200 220430 204290 101960 207520 

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor   31 11.02.01             

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti  32 11.02.02 692.662 734200 220430 204290 101960 207520 

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi 
distribuţie a energiei termice  33 11.02.04             

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri  34 11.02.05             

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 35 11.02.06 0           

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural 36 11.02.07             

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii  37 12.02 4.899 6000 2000 2000 2000   

  Taxe hoteliere 38 12.02.07 4.899 6000 2000 2000 2000   
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

Taxe pe servicii specifice 39 15.02 0           

  Impozit pe spectacole 40 15.02.01             

  Alte taxe pe servicii specifice 41 15.02.50 0           

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi  42 16.02 55.755 38240 11040 11040 11020 5140 

  Impozit pe mijloacele de transport ( modificat din taxa în impozit)  L343/2006 art6 pct. 9 43 16.02.02 38.763 38240 11040 11040 11020 5140 

    Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice *) 44 16.02.02.01   x x x x x 

    Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice *) 45 16.02.02.02   x x x x x 

  Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 46 16.02.03             

  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activitatea 47 16.02.50 16.992           

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  48 00.11 811.710           

Alte impozite şi taxe fiscale  49 18.02 811.710 588500   588500     

  Alte impozite şi taxe 50 18.02.50 811.710 588500   588500     

C.   VENITURI NEFISCALE 51 00.12 105.033           

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  52 00.13 35.296           

Venituri din proprietate 53 30.02 35.296           

  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 54 30.02.01             

  Restituiri de fonduri din finanţarea bugetara a anilor precedenţi 55 30.02.03 6.920           

  Venituri din concesiuni şi închirieri 56 30.02.05 28.376           

  Venituri din dividende  57 30.02.08             

  Alte venituri din proprietate 58 30.02.50             

Venituri din dobânzi  59 31.02 0           

  Alte venituri din dobânzi 60 31.02.03             

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  61 00.14 69.737           

Venituri din 
prestări de    62 33.02 50.128 40100 15030 10030 10020 5020 
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

servicii şi alte 
activitatea  

  Venituri din prestări de servicii 63 33.02.08 1.270           

  Contribuţia  părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 64 33.02.10 48.596 40000 15000 10000 10000 5000 

  Contribuţia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 65 33.02.12             

  Taxe din activitatea cadastrale şi agricultura 66 33.02.24             

  Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 67 33.02.27             

  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputaţii şi despăgubiri 68 33.02.28 140 100 30 30 20 20 

  Alte venituri din prestări de servicii şi alte activitatea 69 33.02.50 122           

Venituri din taxe administrative, eliberări permise  70 34.02 180           

  Taxe extrajudiciare de timbru 71 34.02.02 180           

  Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 72 34.02.50 0           

Amenzi, penalitatea şi confiscări  73 35.02 19.429 17500 4500 4500 4500 4000 

  Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 74 35.02.01 18.629 16000 4000 4000 4000 4000 

  Penalitatea pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe 75 35.02.02 800 1500 500 500 500   

  
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu  
confiscarea potrivit legii 76 35.02.03             

  Alte amenzi, penalitatea şi confiscări 77 35.02.50             

Diverse venituri    78 36.02 0           

  Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilităţile instituţiilor publice  79 36.02.05             

  

Venituri din 
ajutoare de 
stat recuperate   80 36.02.11             

  Alte venituri 81 36.02.50 0           

Transferuri voluntare,  altele decât subvenţiile  82 37.02 0           

  Donaţii şi sponsorizări 83 37.02.01 0           
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

  Alte transferuri voluntare 84 37.02.50             

II. VENITURI DIN CAPITAL  85 00.15 0           

Venituri din valorificarea unor bunuri  86 39.02 0 0 0 0 0   

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 87 39.02.01 0           

  Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 88 39.02.03             

  Venituri din privatizare 89 39.02.04             

  Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 90 39.02.07 0           

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE  91   30.690           

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 92 40.02 30.690           

  
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de 
interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 93 40.02.06             

  Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 94 40.02.07             

  Împrumuturi temporare din trezoreria statului*) 95 40.02.10   x x x x x 

  Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*)  96 40.02.11 30.690 x x x x x 

  Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 97 40.02.50             

IV.  SUBVENTII    98 00.17 6.816           

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  99 00.18 6.816           

Subvenţii de la bugetul de stat  100 42.02             

A. De capital    101 00.19 0           

  Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 102 42.02.01             

  Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe 103 42.02.03             

  Planuri şi  regulamente de urbanism 104 42.02.05             

  Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 105 42.02.06             

  Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD*) 106 42.02.07   x x x x x 

  Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor 107 42.02.09             
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Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

  
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie 
de locuinţă 108 42.02.10             

  Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 109 42.02.12             

  Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 110 42.02.13             

B.  Curente    111 00.20 0           

  Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 112 42.02.21             

  Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie*) 113 42.02.28   x x x x x 

  Finanţarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 114 42.02.29             

  Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 115 42.02.32             

  Sprijin financiar pentru constituirea familiei 116 42.02.33             

  
subvenţii prr. Acordarea ajut. Pentru încălzirea Locuinţei cu lemne,cărbuni,comb.petrolieri OUG 
107/2006  NOU    42.02.34             

  subvenţii ptr. Acordarea trusoului pentru nou - născuţi  Legea 482/2006 art. 2   42,02,36             

Subvenţii de la alte administraţii  117 43.02 6.816 20000 5000 5000 5000 5000 

  Subvenţii primite de  la  bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului 118 43.02.01             

  

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea 
programelor pentru ocuparea temporară a forţei de munca şi subvenţionarea locurilor de 
munca  119 43.02.04 6.816 20000 5000 5000 5000 5000 

  
Subvenţii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru 
persoanele cu handicap 120 43.02.07             

  
Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de 
extremă dificultate 121 43.02.08             

      122               

TOTAL 
CHELTUIELI      123 49.02 3.952.771 4286540 1182550 1251000 822770 1030220 

CHELTUIELI CURENTE 642) 124 01 3.952.771 4286540 1182550 1251000 822770 1030220 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  125 10 2.122.366 2259460 565960 694610 389780 609110 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  126 20 1.821.029 2008930 611850 551650 429050 416380 
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          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

  
Din care :                                                                                                                                                                                       
Comisioane  şi alte costuri aferente împrumuturilor (rd.243) 127 20.24             

TITLUL III DOBANZI  128 30             

  Dobânzi aferente datoriei publice interne  129 30.01             

  Dobânzi aferente datoriei publice externe  130 30.02             

  Alte dobânzi  131 30.03             

TITLUL IV SUBVENTII  132 40             

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif  133 40.03             

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  **) 134 50             

  Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autoritarilor locale  **) 135 50.04             

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  

136 51             

  Transferuri curente  137 51.01             

    Transferuri către instituţii publice  138 51.01.01             

    Acţiuni de sănătate 139 51.01.03             

    
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi 
pentru protecţia copilului  140 51.01.14             

  

  
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala pentru 
persoanele cu handicap  141 51.01.15             

  

  

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor 
ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă 
dificultate 142 51.01.24             

  
  

Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de 
ajutor social  143 51.01.31             

  Transferuri de capital  
144 51.02             

    Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale  145 51.02.12             
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
146 55             

  A. Transferuri interne 147 55.01             

    Programe cu finanţare rambursabila  148 55.01.03             

    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabila  149 55.01.08             

    Investiţii ale regiilor autonome şi societarilor comerciale cu capital de stat  150 55.01.12             

    Programe de dezvoltare  151 55.01.13             

    Fond Roman de  Dezvoltare Sociala  152 55.01.15             

    Alte transferuri curente interne  153 55.01.18             

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  154 57 8.161 15780 3950 3950 3940 3940 

   Ajutoare sociale  155 57.02 8.161 15780 3950 3950 3940 3940 

     Ajutoare sociale în numerar  156 57.02.01 8.161 15780 3950 3950 3940 3940 

     Ajutoare sociale în natura  157 57.02.02             

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  158 59 1.215 2370 790 790 0 790 

  Burse  159 59.01 1.215 2370 790 790 0 790 

  Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale  160 59.02             

  Asociaţii şi fundaţii 161 59.11             

  Susţinerea cultelor 162 59.12             

  Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  163 59.15             

  Despăgubiri 
civile    164 59.17             

CHELTUIELI 
DE CAPITAL   

  
165 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  166 71 0           

  
Active fixe  

167 71.01 0           

    Construcţii 168 71.01.01 0           
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 169 71.01.02 0           

  
  

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  170 71.01.03 0           

    Alte active fixe  171 71.01.30 0           

  
Reparaţii capitale aferente activelor fixe  

172 71.03             

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  173 72             

  Active financiare  174 72.01             

    Participare la capitalul social al societarilor comerciale  175 72.01.01             

   Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitara 176 72.01.02             

OPERATIUNI 
FINANCIARE     177 79             

(rd.663)     178 80             

  
Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activitatea finanţate integral din 
venituri proprii  179 80.03             

  Alte împrumuturi  180 80.30             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 181 81             

  Rambursări de credite externe  182 81.01             

  Rambursări de credite interne  183 81.02             

TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT  184 90             

  Rezerve 185 91.01             

  Excedent  186 92.01             

  Deficit 187 93.01             

      188               

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  189 50.02             

Autorităţi publice şi acţiuni externe  190 51.02 738.423 778900 226200 244900 141400 166400 

CHELTUIELI CURENTE  191 01 738.423 778900 226200 244900 141400 166400 
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Cod 

indicator 
Execuţie 
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PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 395.196 435500 112400 155400 61900 105800 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 193 20 343.227 343400 113800 89500 79500 60600 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  194 51             

  Transferuri curente  195 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 196 51.01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 197 55             

  A. Transferuri interne 198 55.01             

    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabila  199 55.01.08             

    Alte transferuri curente interne  200 55.01.18             

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  201 59             

  Despăgubiri 
civile   202 59.17             

CHELTUIELI DE CAPITAL  203 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  204 71             

  Active fixe  205 71.01             

    Construcţii 206 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 207 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 208 71.01.03             

    Alte active fixe  209 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 210 71.03             

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  211 72             

  Active financiare  212 72.01             

    Participare la capitalul social al societarilor comerciale  213 72.01.01             

   Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitara 214 72.01.02             

OPERATIUNI 
FINANCIARE     215 79             
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Cod 
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PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 216 81             

  Rambursări de credite externe 217 81.01             

  Rambursări de credite interne  218 81.02             

Din total capitol: 219               

  Autorităţi executive şi legislative  220 51.02.01             

    Autorităţi executive 221 51.02.01.03             

      222               

Alte servicii publice generale  223 54.02             

CHELTUIELI CURENTE  224 01             

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 225 10             

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 226 20             

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 227 50             

  Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autoritarilor locale  228 50.04             

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  229 51             

  Transferuri curente  230 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 231 51.01.01             

    

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor 
ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă 
dificultate 232 51.01.24             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  233 55             

  A. Transferuri interne 234 55.01             

    Programe cu finanţare rambursabila  235 55.01.03             

    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabila  236 55.01.08             

    Programe de dezvoltare  237 55.01.13             

    Alte transferuri curente interne  238 55.01.18             

CHELTUIELI DE CAPITAL  239 70             
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TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  240 71             

  Active fixe  241 71.01             

    Construcţii 242 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 243 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 244 71.01.03             

    Alte active fixe  245 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 246 71.03             

OPERATIUNI 
FINANCIARE     247 79             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  248 81             

  Rambursări de credite externe 249 81.01             

  Rambursări de credite interne 250 81.02             

Din total capitol: 251               

  Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autoritarilor locale 252 54.02.05             

  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 253 54.02.06             

  
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice 
locale 254 54.02.07             

  Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 255 54.02.10             

  Alte servicii publice generale  256 54.02.50             

      257               

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  258 55.02 46.826 80000 20000 20000 20000 20000 

CHELTUIELI CURENTE  259 01   80000 20000 20000 20000 20000 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  260 20             

  Comisioane  şi alte costuri aferente împrumuturilor 261 20.24             

TITLUL III DOBANZI  262 30   80000 20000 20000 20000 20000 

  Dobânzi aferente datoriei publice interne 263 30.01   80000 20000 20000 20000 20000 
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  Dobânzi aferente datoriei publice externe 264 30.02             

  Alte dobânzi  265 30.03             

      266               

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administraţiei  267 56.02             

CHELTUIELI CURENTE  268 01             

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  269 51             

  Transferuri curente 270 51.01             

   
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi 
pentru protecţia copilului 271 51.01.14             

    
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru 
persoanele cu handicap 272 51.01.15             

    
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de 
ajutor social 273 51.01.31             

Din total capitol: 274               

  
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia 
copilului 275 56.02.06             

  
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala pentru persoanele cu 
handicap 276 56.02.07             

  Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 277 56.02.09             

      278               

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  279 59.02             

Apărare   280 60.02             

CHELTUIELI CURENTE 281 01             

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 282 10             

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 283 20             

CHELTUIELI DE CAPITAL  284 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 285 71             
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  Active fixe  286 71.01             

    Construcţii 287 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 288 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 289 71.01.03             

    Alte active fixe  290 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 291 71.03             

Din total capitol: 292               

  Apărare naţionala 293 60.02.02             

      294               

Ordine publica şi siguranţa naţionala  295 61.02 290.450 340500 112400 74600 54300 99200 

 CHELTUIELI CURENTE  296 01 290.450 340500 112400 74600 54300 99200 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 297 10 227.673 237500 81900 44600 32800 78200 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 298 20 62.777 103000 30500 30000 21500 21000 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  299 51             

  Transferuri curente  300 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 301 51.01.01             

CHELTUIELI DE CAPITAL  302 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 303 71             

  Active fixe  304 71.01             

    Construcţii 305 71.01.01             

    Maşini, echipamente şi mijloace de transport 306 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 307 71.01.03             

    Alte active fixe  308 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 309 71.03             

Din total capitol: 310               
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  Ordine publica  311 61.02.03             

    Politie comunitara 312 61.02.03.04             

  Protecţie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 313 61.02.05             

  Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 314 61.02.50             

      315               

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  316 64.02             

Învăţământ    317 65.02 987.498 1033700 367700 325060 128140 212800 

CHELTUIELI CURENTE 318 01 987.498 1033700 367700 325060 128140 212800 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 319 10 590.757 621930 195410 179270 76940 170310 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 320 20 395.526 409400 171500 145000 51200 41700 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  321 51             

  Transferuri curente  322 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 323 51.01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  324 55             

  A. Transferuri interne 325 55.01             

    Alte transferuri curente interne  326 55.01.18             

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  327 57             

   Ajutoare sociale  328 57.02             

     Ajutoare sociale în numerar 329 57.02.01             

     Ajutoare sociale în natura 330 57.02.02             

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  331 59 1.215 2370 790 790   790 

  Burse    332 59.01 1.215 2370 790 790   790 

  Asociaţii şi fundaţii  333 59.11             

CHELTUIELI DE CAPITAL  334 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  335 71 0           
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  Active fixe  336 71.01 0           

    Construcţii 337 71.01.01 0           

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 338 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 339 71.01.03             

    Alte active fixe  340 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 341 71.03             

OPERATIUNI 
FINANCIARE    342 79             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  343 81             

Din total capitol: 344               

  Învăţământ preşcolar şi primar  345 65.02.03             

    Învăţământ preşcolar 346 65.02.03.01             

    Învăţământ primar 347 65.02.03.02             

  Învăţământ secundar (rd.339 la 341) 348 65.02.04             

    Învăţământ secundar inferior    349 65.02.04.01             

    Învăţământ secundar superior    350 65.02.04.02             

    Învăţământ profesional 351 65.02.04.03             

  Învăţământ postliceal 352 65.02.05             

  Învăţământ  nedefinibil prin nivel 353 65.02.07             

    Învăţământ special 354 65.02.07.04             

  Servicii auxiliare pentru educaţie 355 65.02.11             

    Internate şi cantine pentru elevi  356 65.02.11.03             

    Alte servicii auxiliare 357 65.02.11.30             

  Alte cheltuieli în domeniul Învăţământului 358 65.02.50             

      359               
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Sănătate    360 66.02             

CHELTUIELI CURENTE  361 01             

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 362 10             

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 363 20             

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  364 51             

  Transferuri curente 365 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 366 51.01.01             

    Acţiuni  de sănătate 367 51.01.03             

  Transferuri de capital  368 51.02             

    Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 369 51.02.12             

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA 370 57             

   Ajutoare sociale  371 57.02             

     Ajutoare sociale în numerar 372 57.02.01             

     Ajutoare sociale în natura 373 57.02.02             

CHELTUIELI DE CAPITAL 374 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 375 71             

  Active fixe  376 71.01             

    Construcţii 377 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 378 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 379 71.01.03             

    Alte active fixe  380 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 381 71.03             

Din total capitol: 382               

  Servicii  medicale în unităţi sanitare cu paturi  383 66.02.06             

    Spitale generale 384 66.02.06.01             
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  Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii  385 66.02.50             

    Alte instituţii şi acţiuni sanitare 386 66.02.50.50             

      387               

Cultura, recreare şi religie  388 67.02 216.650 241260 81620 70860 54710 34070 

 CHELTUIELI CURENTE 389 01 216.650 241260 81620 70860 54710 34070 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 390 10 16.931 19460 5820 4710 4110 4820 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 391 20 199.719 221800 75800 66150 50600 29250 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 392 51             

  Transferuri curente 393 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 394 51.01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 395 55             

  A. Transferuri interne 396 55.01             

    Alte transferuri curente interne  397 55.01.18             

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  398 59             

  Asociaţii şi fundaţii  399 59.11             

  Susţinerea cultelor  400 59.12             

  Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  401 59.15             

CHELTUIELI DE CAPITAL  402 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  403 71             

  Active fixe 404 71.01             

    Construcţii 405 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 406 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 407 71.01.03             

    Alte active fixe  408 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 409 71.03             
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OPERATIUNI 
FINANCIARE     410 79             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 411 81             

  Rambursări de credite externe  412 81.01             

  Rambursări de credite interne  413 81.02             

Din total capitol: 414               

  Servicii culturale 415 67.02.03             

    Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 416 67.02.03.02             

    Muzee 417 67.02.03.03             

    Instituţii publice de spectacole şi concerte 418 67.02.03.04             

    Scoli populare de arta şi meserii 419 67.02.03.05             

    Case de cultura 420 67.02.03.06             

    Cămine culturale 421 67.02.03.07             

    Centre pentru  conservarea şi promovarea culturii tradiţionale 422 67.02.03.08             

    Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 423 67.02.03.12             

    Alte servicii culturale 424 67.02.03.30             

  Servicii recreative şi sportive 425 67.02.05             

    Sport 426 67.02.05.01             

    Tineret 427 67.02.05.02             

    Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 428 67.02.05.03             

  Servicii religioase 429 67.02.06             

  Alte servicii în domeniile culturii, recreării şi religiei 430 67.02.50             

      431               

Asigurări şi asistenta sociala  432 68.02 146.689 196230 31430 30180 45420 89200 
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CHELTUIELI CURENTE  433 01 146.689 196230 31430 30180 45420 89200 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 434 10 92.529 134120 20480 20480 30480 62680 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 435 20 45.999 46330 7000 5750 11000 22580 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 436 51             

  Transferuri curente  437 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 438 51.01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  439 55             

  A. Transferuri interne 440 55.01             

    Programe cu finanţare rambursabilă  441 55.01.03             

    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabila  442 55.01.08             

    Alte transferuri curente interne  443 55.01.18             

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  444 57 8.161 15780 3950 3950 3940 3940 

   Ajutoare sociale  445 57.02 8.161 15780 3950 3950 3940 3940 

  
  

 Ajutoare sociale în bani    - trusou nou născuţi l482/2006- născuţi intre 
ianuarie-mai 2007  446 57.02.01 8.161 15780 3950 3950 3940 3940 

  
  

 Ajutoare sociale în natura     - trusou nou născuţi l482/2006- născuţi după 
luna mai  447 57.02.02             

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  448 59             

  Asociaţii şi fundaţii  449 59.11             

CHELTUIELI DE CAPITAL  450 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  451 71             

  Active fixe  452 71.01             

    Construcţii 453 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 454 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 455 71.01.03             

    Alte active fixe  456 71.01.30             
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 457 71.03             

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  458 72             

  Active financiare 459 72.01             

   Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitara 460 72.01.02             

OPERATIUNI 
FINANCIARE    461 79             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 462 81             

  Rambursări de credite interne  463 81.02             

Din total capitol: 464               

  Asistenta acordată persoanelor în vârsta 465 68.02.04             

  Asistenta socială în caz de boli şi invalidităţi  466 68.02.05             

    Asistenţă socială  în  caz de invaliditate 467 68.02.05.02             

  Asistenta sociala pentru familie şi copii  trusoului pentru nou- născuţi  Legea 482/2006 art. 2  468 68.02.06             

  Ajutoare pentru locuinţe 469 68.02.10             

  Creşe   470 68.02.11             

  
Prevenirea excluderii sociale  OUG 107/2006 aj. ptr. incălz. Loc cu lemne,cărbuni comp. 
petrolieri  471 68.02.15             

    
Ajutor social OUG 107/2006 aj ptr încalz. Loc cu lemne,cărbuni comb. 
petrolieri  472 68.02.15.01             

    Cantine de ajutor social 473 68.02.15.02             

  Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei  sociale 474 68.02.50             

      475               

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 476 69.02             

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica  477 70.02 235.215 336000 132000 125000 39000 40000 

CHELTUIELI CURENTE  478 01 235.215 336000 132000 125000 39000 40000 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 479 10             
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 480 20 235.215 336000 132000 125000 39000 40000 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  481 51             

  Transferuri curente  482 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 483 51.01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  484 55             

  A. Transferuri interne 485 55.01             

    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat 486 55.01.12             

    Alte transferuri curente interne  487 55.01.18             

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  488 59             

  Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale  489 59.02             

CHELTUIELI DE CAPITAL  490 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  491 71             

  Active fixe  492 71.01             

    Construcţii 493 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 494 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 495 71.01.03             

    Alte active fixe  496 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 497 71.03             

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  498 72             

  Active financiare 499 72.01             

    Participare la capitalul social al societăţilor comerciale 500 72.01.01             

   Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitara 501 72.01.02             

OPERATIUNI 
FINANCIARE    502 79             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  503 81             
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

  Rambursări de credite externe  504 81.01             

  Rambursări de credite interne  505 81.02             

Din total capitol: 506               

  Locuinţe   507 70.02.03             

    Dezvoltarea sistemului de locuinţe 508 70.02.03.01             

    Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 509 70.02.03.30             

  Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice  510 70.02.05             

    Alimentare cu apa 511 70.02.05.01             

    Amenajări hidrotehnice  512 70.02.05.02             

  Iluminat public şi electrificări rurale 513 70.02.06             

  Alimentare cu gaze naturale în localităţi 514 70.02.07             

  Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale  515 70.02.50             

      516               

Protecţia mediului  517 74.02 38.403 42000 12000 12000 9000 9000 

CHELTUIELI CURENTE  518 01 38.403 42000 12000 12000 9000 9000 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 519 10             

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 520 20 38.403 42000 12000 12000 9000 9000 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  521 51             

Transferuri curente  522 51.01             

  Transferuri către instituţii publice 523 51.01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  524 55             

  A. Transferuri interne 525 55.01             

    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabila 526 55.01.08             

    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat 527 55.01.12             

    Alte transferuri curente interne  528 55.01.18             
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

CHELTUIELI DE CAPITAL 529 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 530 71             

  Active fixe  531 71.01             

    Construcţii 532 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 533 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 534 71.01.03             

    Alte active fixe  535 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 536 71.03             

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  537 72             

  Active financiare  538 72.01             

    Participare la capitalul social al societăţilor comerciale 539 72.01.01             

   Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitara 540 72.01.02             

OPERATIUNI 
FINANCIARE     541 79             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  542 81             

  Rambursări de credite externe  543 81.01             

  Rambursări de credite interne  544 81.02             

Din total capitol: 545               

  Salubritate şi gestiunea deşeurilor  546 74.02.05             

    Salubritate 547 74.02.05.01             

    Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 548 74.02.05.02             

  Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 549 74.02.06             

      550               

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE  551 79.02             

Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca  552 80.02             
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

CHELTUIELI CURENTE  553 01             

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 554 10             

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 555 20             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  556 55             

  A. Transferuri interne 557 55.01             

    Programe de dezvoltare 558 55.01.13             

    Alte transferuri curente interne  559 55.01.18             

CHELTUIELI DE CAPITAL  560 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  561 71             

  Active fixe 562 71.01             

    Construcţii 563 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 564 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 565 71.01.03             

    Alte active fixe  566 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 567 71.03             

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  568 72             

  Active financiare  569 72.01             

   Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitara 570 72.01.02             

Din total capitol: 571               

  Acţiuni generale economice şi comerciale  572 80.02.01             

    Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri 573 80.02.01.06             

    Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 574 80.02.01.09             

    Programe de dezvoltare regionala  şi sociala 575 80.02.01.10             

    Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 576 80.02.01.30             

      577               
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

Combustibili şi energie  578 81.02             

CHELTUIELI CURENTE  579 01             

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 580 10             

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 581 20             

TITLUL IV SUBVENTII  582 40             

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 583 40.03             

  Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 584 40.20             

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  585 51             

  Transferuri curente 586 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 587 51.01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  588 55             

  A. Transferuri interne  589 55.01             

    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat 590 55.01.12             

CHELTUIELI DE CAPITAL  591 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  592 71             

  Active fixe  593 71.01             

    Construcţii 594 71.01.01             

    Maşini, echipamente şi mijloace de transport 595 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 596 71.01.03             

    Alte active fixe 597 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 598 71.03             

OPERATIUNI 
FINANCIARE     599 79             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  600 81             

  Rambursări de credite externe  601 81.01             

  Rambursări de credite interne  602 81.02             
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JUDEŢUL:Timiş          

Unitatea administrativ - teritorială Dumbrăviţa         

Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

Din total capitol: 603               

  Energie termica 604 81.02.06             

  Alţi combustibili 605 81.02.07             

  Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 606 81.02.50             

      607               

Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 608 83.02             

CHELTUIELI CURENTE  609 01             

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 610 10             

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 611 20             

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 612 51             

  Transferuri curente  613 51.01             

    Transferuri către instituţii publice 614 51.01.01             

CHELTUIELI DE CAPITAL  615 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  616 71             

  Active fixe 617 71.01             

    Construcţii 618 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 619 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 620 71.01.03             

    Alte active fixe  621 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 622 71.03             

Din total capitol: 623               

  Agricultura  624 83.02.03             

    Alte cheltuieli în domeniul agriculturii  625 83.02.03.30             

      626               

Transporturi   627 84.02 1.299.443 1317950 219200 368400 350800 379550 
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Formular:  141/01          

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

CHELTUIELI CURENTE  628 01 1.299.443 1317950 219200 368400 350800 379550 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 629 10 799.280 810950 149950 290150 183550 187300 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 630 20 500.163 507000 69250 78250 167250 192250 

TITLUL IV SUBVENTII 631 40             

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 632 40.03             

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  633 51             

  Transferuri curente  634 51,01             

    Transferuri către instituţii publice 635 51,01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  636 55             

  A. Transferuri interne 637 55.01             

    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat 638 55.01.12             

    Alte transferuri curente interne 639 55.01.18             

CHELTUIELI DE CAPITAL  640 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  641 71             

  Active fixe  642 71.01             

    Construcţii 643 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 644 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 645 71.01.03             

    Alte active fixe  646 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 647 71.03             

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  648 72             

  Active financiare  649 72.01             

    Participare la capitalul social al societăţilor comerciale 650 72.01.01             

   Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitara 651 72.01.02             

OPERATIUNI    652 79             
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BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

FINANCIARE  

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  653 81             

  Rambursări de credite externe  654 81.01             

  Rambursări de credite interne  655 81.02             

Din total capitol: 656               

  Transport rutier 657 84.02.03             

    Drumuri şi poduri 658 84.02.03.01             

    Transport în comun 659 84.02.03.02             

    Străzi  660 84.02.03.03             

  Transport aerian 661 84.02.06             

    Aviaţia civila 662 84.02.06.02             

  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 663 84.02.50             

      664               

Alte acţiuni economice  665 87.02             

CHELTUIELI CURENTE  666 01             

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 667 10             

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 668 20             

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  669 51             

  Transferuri curente  670 52             

    Transferuri către instituţii publice 671 52.01.01             

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  672 55             

  A. Transferuri interne 673 55.01             

    Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 674 55.01.15             

    Alte transferuri curente interne  675 55.01.18             

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  676 59             
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BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

  Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 677 59.02             

CHELTUIELI DE CAPITAL  678 70             

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 679 71             

  Active fixe  680 71.01             

    Construcţii 681 71.01.01             

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 682 71.01.02             

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 683 71.01.03             

    Alte active fixe  684 71.01.30             

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 685 71.03             

OPERATIUNI 
FINANCIARE     686 79             

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI  687 80             

  
Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activitatea finanţate integral din 
venituri proprii 688 80.03             

  Alte împrumuturi 689 80.30             

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  690 81             

  Rambursări de credite interne  691 81.02             

Din total capitol: 692               

  Fondul Român de Dezvoltare Sociala  693 87.02.01             

  Zone libere 694 87.02.03             

  Turism   695 87.02.04             

  Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 696 87.02.05             

  Alte acţiuni economice 697 87.02.50             

      698               

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 699 96.02             

REZERVE    700 97.02             
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TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  
 
 

         
 

          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând 
Cod 

indicator 
Execuţie 

2006  
PROGRAM   

2007         
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

EXCEDENT   701 98.02 0           

DEFICIT   702 99.02             

           

 *)  Detalierea se face numai în execuţie         

 **) Se completează numai în etapa de planificare         

           

   

    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE  

    Director executiv,  

 

 

 

 



 356 

Anexa nr. 8 

Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale an 2006 primite din fondul de rezerva 
bugetara la dispoziţia guvernului 
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LOCALITATE HG 1262 
HG1426 

rectif,1262 
HG1319 HG1399 HG1448 HG1437 HG,1476 HG1426 HG,1625 HG1620 HG1617 HG1623 HG1667 HG1745 HG1770 HG1804 HG 1822 HG1584 HG1823 TOTAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 BALINŢ 500             340               100   56,04 100 1.096,04 

2 BANLOC                           100       138,92   238,92 

3 BARA               130                   0   130,00 

4 BEBA VECHE 65                         50   40   39,42   194,42 

5 
BECICHERECU 
MIC                           100 800     65,61   965,61 

6 BELINŢ                                   74,38 100 174,38 

7 BETHAUSEN                                   63,32 100 163,32 

8 BILED                                    113,67   113,67 

9 BIRDA                                   61,95   61,95 

10 BIRNA                                   34,12 100 134,12 

11 BOGDA                                   5,23 100 105,23 

12 BOLDUR                           100       77,19   177,19 

13 BRESTOVĂŢ                                   22,77   22,77 

14 BUZIAS                                   389,57 100 489,57 

15 CĂRPINIŞ                                   128,8 100 228,80 

16 CENAD                           100       47,38   147,38 

17 CENEI                           100       65,55   165,55 

18 CHECEA                           100       57,1   157,10 

19 
CHEVEREŞU 
MARE                       100   100       30,71 100 330,71 

20 CIACOVA                           100   40   179,8   319,80 

21 
COMLOŞU  
MARE                                   140,31 100 240,31 

22 CONS. JUD. 860 0                       6.000 2.000   1.800     10.660,00 

23 COŞTEIU 400             100 200         50       62,7   812,70 

24 CRICIOVA 384 -192                               59,7 100 351,70 

25 CURTEA                           100       57,15   157,15 

26 DAROVA 560 -80                       150       104,38   734,38 

27 DENTA                           100       65,96   165,96 

28 DETA                           100       219,32   319,32 

29 DUDEŞTII NOI     300   1.500                 100       92,63   1.992,63 

30 
DUDEŞTII 
VECHI                               50   202,27   252,27 

31 DUMBRAVA 300             300             300 40   152,09   1.092,09 
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32 DUMBRĂVIŢA                 269       300         89,55   658,55 

33 FAGET                           100   330   382,03 100 912,03 

34 FÂRDEA                           150       44,83   194,83 

35 FIBIŞ                                   44,2   44,20 

36 FOIENI                                   41,52   41,52 

37 GATAIA 150                     50   150   170   127,85   647,85 

38 GAVOJDIA                           150       50,65   200,65 

39 GHILAD                           50   40   35,66   125,66 

40 GHIRODA                                   92,16 100 192,16 

41 GHIZELA                           100       31,91   131,91 

42 GIARMATA                           100       129,64   229,64 

43 GIERA 100                         50   40   26,25   216,25 

44 GIROC                                   105,29 100 205,29 

45 GIULVAZ                                   51,65   51,65 

46 GOTLOB 50                         100       40   190,00 

47 IECEAMARE                                   49,58   49,58 

48 JAMU MARE 250             200                   77,75   527,75 

49 JEBEL                                   91,73 100 191,73 

50 JIMBOLIA           1.130   250 40               100 286,27   1.806,27 

51 LENAUHEIM                                   117,99 100 217,99 

52 LIEBLING                                   120,49   120,49 

53 LOVRIN                         1.200         160,71   1.360,71 

54 LUGOJ 550                       2.500 150   50   2591,5   5.841,48 

55 MANASTIUR 195 -60           60                   63,2   258,20 

56 MARGINA                                   81,05 100 181,05 

57 MAŞLOC 180             35           50       113,96   378,96 

58 MORAVIŢA                           100       91,22   191,22 

59 
MOŞNIŢA 
NOUA                           50       148,39   198,39 

60 NADRAG                           100       89,69   189,69 

61 NIŢCHIDORF                                   52,75 100 152,75 

62 OHABA LUNGĂ                                   48,15 100 148,15 

63 ORŢIŞOARA 100                                 141,45 100 341,45 

64 PĂDURENI                                   43 100 143,00 

65 PARŢA                                   48,02 100 148,02 

66 PECIU NOU                                   197,09   197,09 

67 PERIAM  130             80           100   210   229,7   749,70 

68 PIETROASA                                   60,56 100 160,56 

69 PIŞCHIA 200               390         100       57,55   747,55 
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70 RACOVIŢA 496 -158                               102,33 100 540,33 

71 RECAS 0                         100 1.000 200   217,66   1.517,66 

72 
REMETEA 
MARE                                   124,24   124,24 

73 SĂCĂLAZ                           100       160,38   260,38 

74 
SACOŞU 
TURCESC 150               200         150       99,1   599,10 

75 ŞAG                           100       76,33   176,33 

76 
SÂMPETRU 
MARE                           50       60,05   110,05 

77 SÂNANDREI                                   176,3   176,30 

78 ŞANDRA                           150       100,43   250,43 

79 
SANICOLAU  
M. 200                                 924,75 100 1.224,75 

80 
SÂNMIHAIU 
ROMAN                                   68,36 100 168,36 

81 SARAVALE                                   49,37   49,37 

82 SATCHINEZ                                   116,65 100 216,65 

83 SECAŞ                           50       5,96 100 155,96 

84 ŞTIUCA 80 -40                       50       60,27   150,27 

85 
TEREMIA 
MARE                                   147,49 100 247,49 

86 TIMISOARA 1.750     2.000     1.800 900 570 150 1.300         260   14748   23.478,28 

87 TOMEŞTI                                   72,22   72,22 

88 TOMNATIC                                   88,03   88,03 

89 
TOPOLOVĂŢUL 
M                           50       67,71   117,71 

90 TORMAC 150                         150       140   440,00 

91 TRAIAN VUIA 100 -50                               82,4 100 232,40 

92 UIVAR 450             110               50   113,26   723,26 

93 
V.V. 
DELAMARINA                                   81,93 100 181,93 

94 VARIAŞ 150                         150       143,18   443,18 

95 VOITEG                           100       65,29   165,29 

96 VALCANI 200                         50   50   38,74   338,74 

  TOTAL 8.700 -580 300 2.000 1.500 1.130 1.800 2.505 1.669 150 1.300 150 4.000 10.300 4.100 1.670 1.900 27.194 3.000 72.787,72 
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Anexa nr. 9 

Buget de dezvoltare 

JUDEŢUL:____________         

Unitatea administrativ - teritorială ________________________         

Formular: 140/01         

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,  

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE  

           
          - mii lei -  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R 
Cod  
rând 

Cod 
indicator 

execuţie 
2006  

PROGRAM   
2007         

TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV 

TOTAL VENITURI 1 00.01 4.544.745 7.728.750 2.860.000 2.498.500 1.110.000 1.260.250 

VENITURI PROPRII  2 48.02 3.136.453 7.728.750 2.860.000 2.498.500 1.110.000 1.260.250 

I.  VENITURI CURENTE 3 00.02 4.544.745 8.147.690 2.677.470 3.144.330 1.209.980 1.115.910 

A.  VENITURI FISCALE  4 00.03 3.882.663 7.427.690 2.572.470 3.039.330 699.980 1.115.910 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  5 00.04 950.184 1.023.240 489.080 307.440 122.590 104.130 

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  6 00.05 0 0 0 0 0 0 

Impozit pe profit  7 01.02 0 0 0 0 0 0 

  Impozit pe profit de la agenţi economici  8 01.02.01 0           

Impozit pe venit 9 03.02 0 0 0 0 0 0 

  
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 
NOU (50%) BL 10 03.02.18 0           

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE  11 00.06 950.184 1.023.240 489.080 307.440 122.590 104.130 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  12 04.02 950.184 1.023.240 489.080 307.440 122.590 104.130 

  Cote defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 850.944 924.000 469.940 288.300 103.450 62.310 

  
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 14 04.02.04 99.240 99.240 19.140 19.140 19.140 41.820 

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  15 00.07 0           

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice  16 05.02 0           

   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital  17 05.02.50 0           

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  18 00.09 557.737 4.321.880 1.839.370 1.915.510 451.860 115.140 
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Impozite şi  taxe pe proprietate  19 07.02 557.737 4.321.880 1.839.370 1.915.510 451.860 115.140 

  Impozitul şi taxa pe clădiri *) 20 07.02.01 0           

    Impozit pe clădiri de la persoane fizice *) 21 07.02.01.01 0 x x x x x 

    
Impozitul şi taxa pe clădiri de la persoane juridice *) 
CONCESIONARII LOCATARI  22 07.02.01.02 0 x x x x x 

  Impozitul şi taxa pe teren 23 07.02.02 0           

    Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 24 07.02.02.01 0 x x x x x 

    
Impozitul şi taxa pe teren de la persoane juridice *) 
inclusiv conces. Locatari cei ce le au în folosinţa   25 07.02.02.02 0 x x x x x 

    Impozitul pe terenul din extravilan   *)  26 07.02.02.03 0 x x x x x 

  
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru ( Legea 343/2006 art. 6 pct. 9) fără taxe 
timbru activitatea notarială  27 07.02.03 557.737           

  Alte impozite şi taxe  pe proprietate  28 07.02.50 0 4.321.880 1.839.370 1.915.510 451.860 115.140 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  29 00.10 722.305 1.494.070 244.020 227.880 125.530 896.640 

Sume defalcate din TVA  30 11.02 715.630 715.630 10.550 10.550 10.550 683.980 

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor   31 11.02.01 0           

  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti  32 11.02.02 0           

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de 
producere şi distribuţie a energiei termice  33 11.02.04 0           

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri  34 11.02.05 0           

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 35 11.02.06 635.630 635.630 10.550 10.550 10.550 603.980 

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 36 11.02.07 0 80.000       80.000 

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii  37 12.02 0           

  Taxe hoteliere 38 12.02.07 0           

Taxe pe servicii specifice 39 15.02 6.675           

  Impozit pe spectacole 40 15.02.01 0           

  Alte taxe pe servicii specifice 41 15.02.50 6.675           

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi  42 16.02 0           

  
Impozit pe mijloacele de transport ( modificat din taxa în impozit) L343/2006 art. 6 
pct. 9 43 16.02.02 0           

    
Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de 
persoane fizice *) 44 16.02.02.01 0 x x x x x 

    Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de 45 16.02.02.02 0 x x x x x 
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persoane juridice *) 

  Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 46 16.02.03 0           

  
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de 
activităţi 47 16.02.50 0           

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  48 00.11 1.652.437           

Alte impozite şi taxe fiscale  49 18.02 1.652.437           

  Alte impozite şi taxe 50 18.02.50 1.655.437           

C.   VENITURI NEFISCALE 51 00.12 404.048           

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  52 00.13 0           

Venituri din proprietate 53 30.02 0           

  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 54 30.02.01 0           

  Restituiri de fonduri din finanţarea bugetara a anilor precedenţi 55 30.02.03 0           

  Venituri din concesiuni şi închirieri 56 30.02.05 0           

  Venituri din dividende  57 30.02.08 0           

  Alte venituri din proprietate 58 30.02.50 0           

Venituri din dobânzi  59 31.02 0           

  Alte venituri din dobânzi 60 31.02.03 0           

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  61 00.14 404.048           

Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi     62 33.02 0           

  Venituri din prestări de servicii 63 33.02.08 0           

  Contribuţia  părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 64 33.02.10 0           

  Contribuţia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 65 33.02.12 0           

  Taxe din activităţi cadastrale şi agricultura 66 33.02.24 0           

  Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 67 33.02.27 0           

  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputaţii şi despăgubiri 68 33.02.28 0           

  Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 69 33.02.50 0           

Venituri din taxe administrative, eliberări permise  70 34.02 0           

  Taxe extrajudiciare de timbru 71 34.02.02 0           

  Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 72 34.02.50 0           

Amenzi, penalităţi şi confiscări  73 35.02 0           

  Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 74 35.02.01 0           

  
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi 
taxe 75 35.02.02 0           
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Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate 
odată cu  confiscarea potrivit legii 76 35.02.03 0           

  Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 77 35.02.50 0           

Diverse venituri  78 36.02 379.723 923.000 401.000 150.000 15.000 357.000 

  Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilităţile instituţiilor publice  79 36.02.05 0 923.000 401.000 150.000 15.000 357.000 

  
Venituri din ajutoare de stat 
recuperate   80 36.02.11 0           

  Alte venituri 81 36.02.50 379.723           

Transferuri voluntare,  altele decât subvenţiile  82 37.02 24.325 25.000 15.000 10.000     

  Donaţii şi sponsorizări 83 37.02.01 24.325 25.000 15.000 10.000     

  Alte transferuri voluntare 84 37.02.50 0           

II. VENITURI DIN CAPITAL  85 00.15 258.034           

Venituri din valorificarea unor bunuri  86 39.02 258.034 720.000 105.000 105.000 510.000   

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 87 39.02.01 2.261 10.000 5.000 5.000     

  Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 88 39.02.03 0           

  Venituri din privatizare 89 39.02.04 0           

  Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 90 39.02.07 255.773 710.000 100.000 100.000 510.000   

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE  91   0           

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 92 40.02 0           

  
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii 
publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 93 40.02.06 0           

  Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 94 40.02.07 0           

  Împrumuturi temporare din trezoreria statului*) 95 40.02.10 0 x x x x x 

  Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*)  96 40.02.11 0 x x x x x 

  Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 97 40.02.50 0           

IV.  SUBVENTII  98 00.17 0           

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  99 00.18 0           

Subvenţii de la bugetul de stat  100 42.02 0           

A. De capital    101 00.19 0           

  Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 102 42.02.01 0           

  Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe 103 42.02.03 0           

  Planuri şi  regulamente de urbanism 104 42.02.05 0           

  Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de 
locuinţe noi 105 42.02.06 0           

  Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD*) 106 42.02.07 0 x x x x x 
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Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a 
satelor 107 42.02.09 0           

  
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu 
destinaţie de locuinţă 108 42.02.10 0           

  Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 109 42.02.12 0           

  
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire 
a apelor 110 42.02.13 0           

B.  Curente    111 00.20 0           

  Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 112 42.02.21 0           

  Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie*) 113 42.02.28 0 x x x x x 

  Finanţarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 114 42.02.29 0           

  Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 115 42.02.32 0           

  Sprijin financiar pentru constituirea familiei 116 42.02.33 0           

  
subvenţii ptr. Acordarea ajut. ptr încălz. locuinţei cu lemne, cărbuni, comb.petrolieri 
OUG 107/2006  NOU    42.02.34 0           

  subvenţii ptr. Acordarea trusoului pentru nou -născuţi  Legea 482/2006 art. 2   42,02,36 0           

Subvenţii de la alte administraţii  117 43.02 0           

  Subvenţii primite de  la  bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului 118 43.02.01 0           

  

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru 
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de munca şi subvenţionarea 
locurilor de munca  119 43.02.04 0           

  
Subvenţii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru 
persoanele cu handicap 120 43.02.07 0           

  
Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii 
de extremă dificultate 121 43.02.08 0           

      122   0           

TOTAL CHELTUIELI      123 49.02 4.507.869 7.728.750 2.860.000 2.498.500 1.110.000 1.260.250 

CHELTUIELI CURENTE 642) 124 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  125 10 0 0 0 0 0 0 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  126 20 0 0 0 0 0 0 

  
Din care :                                                                                                                                                                                       
Comisioane  şi alte costuri aferente împrumuturilor (rd.243) 127 20.24 0           

TITLUL III DOBANZI  128 30 0           

  Dobânzi aferente datoriei publice interne  129 30.01 0           

  Dobânzi aferente datoriei publice externe  130 30.02 0           

  Alte dobânzi  131 30.03 0           

TITLUL IV SUBVENTII  132 40 0           

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif  133 40.03 0           
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TITLUL V FONDURI DE REZERVA  **) 134 50 0           

  Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autoritarilor locale  **) 135 50.04 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  

136 51 0           

  Transferuri curente  137 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice  138 51.01.01 0           

    Acţiuni de sănătate 139 51.01.03 0           

    
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru 
finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului  140 51.01.14 0           

  

  
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de 
asistenta sociala pentru persoanele cu handicap  141 51.01.15 0           

  

  

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene 
pentru acordarea unor ajutoare către unităţile 
administrativ-teritoriale în situaţii de extremă 
dificultate 142 51.01.24 0           

  
  

Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru 
persoane beneficiare de ajutor social  143 51.01.31 0           

  Transferuri de capital  
144 51.02 0           

    Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale  145 51.02.12 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
146 55 0           

  A. Transferuri interne 147 55.01 0           

    Programe cu finanţare rambursabila  148 55.01.03 0           

    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare 
nerambursabila  149 55.01.08 0           

    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor 
comerciale cu capital de stat  150 55.01.12 0           

    Programe de dezvoltare  151 55.01.13 0           

    Fond Roman de  Dezvoltare Sociala  152 55.01.15 0           

    Alte transferuri curente interne  153 55.01.18 0           

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  154 57 0           

   Ajutoare sociale  155 57.02 0           

     Ajutoare sociale în numerar  156 57.02.01 0           

     Ajutoare sociale în natura  157 57.02.02 0           

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  158 59 0           

  Burse  159 59.01 0           

  Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale  160 59.02 0           
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  Asociaţii şi fundaţii 161 59.11 0           

  Susţinerea cultelor 162 59.12 0           

  Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  163 59.15 0           

  Despăgubiri civile    164 59.17 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL     165 70 4.461.043 6.840.250 2.760.000 1.910.000 1.010.000 1.160.250 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  166 71 4.461.043 6.840.250 2.760.000 1.910.000 1.010.000 1.160.250 

  
Active fixe  

167 71.01 4.461.043 6.840.250 2.760.000 1.910.000 1.010.000 1.160.250 

    Construcţii 168 71.01.01 3.986.755 5.698.250 2.305.000 1.725.000 885.000 783.250 

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 169 71.01.02 472.743 775.000 300.000 75.000 100.000 300.000 

  
  

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  170 71.01.03 1.545 367.000 155.000 110.000 25.000 77.000 

    Alte active fixe  171 71.01.30 0 0         

  
Reparaţii capitale aferente activelor fixe  

172 71.03 0           

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  173 72 0           

  Active financiare  174 72.01 0           

  
  Participare la capitalul social al societăţilor 

comerciale  175 72.01.01 0           

  
 Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare 

intercomunitara 176 72.01.02 0           

OPERATIUNI FINANCIARE     177 79 0 320.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

(rd.663)     178 80 0 320.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

  
Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din 
venituri proprii  179 80.03 0           

  Alte împrumuturi  180 80.30 0           

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 181 81 0 320.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

  Rambursări de credite externe  182 81.01 0 160.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

  Rambursări de credite interne  183 81.02 0 160.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT  184 90 0           

  Rezerve 185 91.01 0           

  Excedent  186 92.01 0           

  Deficit 187 93.01 0           

      188   0           

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  189 50.02 0           

Autoritatea publice şi acţiuni externe  190 51.02 463.075 645.000 260.000 80.000 5.000 300.000 

CHELTUIELI CURENTE  191 01 0           
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TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 193 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  194 51 0           

  Transferuri curente  195 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 196 51.01.01 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 197 55 0           

  A. Transferuri interne 198 55.01 0           

    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare 
nerambursabila  199 55.01.08 0           

    Alte transferuri curente interne  200 55.01.18 0           

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  201 59 0           

  Despăgubiri civile   202 59.17 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  203 70 463.075 645.000 260.000 80.000 5.000 300.000 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  204 71 463.075 645.000 260.000 80.000 5.000 300.000 

  Active fixe  205 71.01 463.075 645.000 260.000 80.000 5.000 300.000 

    Construcţii 206 71.01.01 461.530 550.000 250.000     300.000 

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 207 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 208 71.01.03 1.545 95.000 10.000 80.000 5.000   

    Alte active fixe  209 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 210 71.03 0           

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  211 72 0           

  Active financiare  212 72.01 0           

  
  Participare la capitalul social al societăţilor 

comerciale  213 72.01.01 0           

  
 Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare 

intercomunitara 214 72.01.02 0           

OPERATIUNI FINANCIARE     215 79 0           

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 216 81 0           

  Rambursări de credite externe 217 81.01 0           

  Rambursări de credite interne  218 81.02 0           

Din total capitol: 219   0           

  Autoritatea executive şi legislative  220 51.02.01 0           

    Autorităţi executive 221 51.02.01.03 0           

      222   0           

Alte servicii publice generale  223 54.02 0           
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CHELTUIELI CURENTE  224 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 225 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 226 20 0           

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 227 50 0           

  Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autoritarilor locale  228 50.04 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  229 51 0           

  Transferuri curente  230 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 231 51.01.01 0           

    

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene 
pentru acordarea unor ajutoare către unităţile 
administrativ-teritoriale în situaţii de extremă 
dificultate 232 51.01.24 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  233 55 0           

  A. Transferuri interne 234 55.01 0           

    Programe cu finanţare rambursabila  235 55.01.03 0           

    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare 
nerambursabila  236 55.01.08 0           

    Programe de dezvoltare  237 55.01.13 0           

    Alte transferuri curente interne  238 55.01.18 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  239 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  240 71 0           

  Active fixe  241 71.01 0           

    Construcţii 242 71.01.01 0           

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 243 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 244 71.01.03 0           

    Alte active fixe  245 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 246 71.03 0           

OPERATIUNI FINANCIARE     247 79 0           

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  248 81 0           

  Rambursări de credite externe 249 81.01 0           

  Rambursări de credite interne 250 81.02 0           

Din total capitol: 251   0           

  Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autoritarilor locale 252 54.02.05 0           

  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 253 54.02.06 0           

  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 254 54.02.07 0           
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publice locale 

  Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 255 54.02.10 0           

  Alte servicii publice generale  256 54.02.50 0           

      257   0           

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  258 55.02 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

CHELTUIELI CURENTE  259 01 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  260 20 0           

  Comisioane  şi alte costuri aferente împrumuturilor 261 20.24 0           

TITLUL III DOBANZI  262 30 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Dobânzi aferente datoriei publice interne 263 30.01 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Dobânzi aferente datoriei publice externe 264 30.02 0           

  Alte dobânzi  265 30.03 0           

      266   0           

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administraţiei  267 56.02 0           

CHELTUIELI CURENTE  268 01 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  269 51 0           

  Transferuri curente 270 51.01 0           

   
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru 
finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului 271 51.01.14 0           

    
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de 
asistenţă socială pentru persoanele cu handicap 272 51.01.15 0           

    
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru 
persoane beneficiare de ajutor social 273 51.01.31 0           

Din total capitol: 274   0           

  
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia 
copilului 275 56.02.06 0           

  
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala pentru persoanele 
cu handicap 276 56.02.07 0           

  Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 277 56.02.09 0           

      278   0           

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  279 59.02 0           

Apărare     280 60.02 0           

CHELTUIELI CURENTE 281 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 282 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 283 20 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  284 70 0           
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TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 285 71 0           

  Active fixe  286 71.01 0           

    Construcţii 287 71.01.01 0           

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 288 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 289 71.01.03 0           

    Alte active fixe  290 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 291 71.03 0           

Din total capitol: 292   0           

  Apărare naţionala 293 60.02.02 0           

      294   0           

Ordine publica şi siguranţa naţionala  295 61.02 21.962 50.000 50.000 0 0 0 

 CHELTUIELI CURENTE  296 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 297 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 298 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  299 51 0           

  Transferuri curente  300 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 301 51.01.01 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  302 70 21.962 50.000 50.000 0 0 0 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 303 71 21.962 50.000 50.000 0 0 0 

  Active fixe  304 71.01 21.962 50.000 50.000 0 0 0 

    Construcţii 305 71.01.01 0           

    Maşini, echipamente şi mijloace de transport 306 71.01.02 21.962 50.000 50.000 0 0 0 

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 307 71.01.03 0           

    Alte active fixe  308 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 309 71.03 0           

Din total capitol: 310   0           

  Ordine publica  311 61.02.03 0           

    Politie comunitara 312 61.02.03.04 0           

  Protecţie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 313 61.02.05 0           

  Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 314 61.02.50 0           

      315   0           

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  316 64.02 0           

Învăţământ    317 65.02 591.532 926.000 270.000 10.000 10.000 636.000 
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CHELTUIELI CURENTE 318 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 319 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 320 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  321 51 0           

  Transferuri curente  322 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 323 51.01.01 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  324 55 0           

  A. Transferuri interne 325 55.01 0           

    Alte transferuri curente interne  326 55.01.18 0           

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  327 57 0           

   Ajutoare sociale  328 57.02 0           

     Ajutoare sociale în numerar 329 57.02.01 0           

     Ajutoare sociale în natura 330 57.02.02 0           

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  331 59 0           

  Burse  332 59.01 0           

  Asociaţii şi fundaţii  333 59.11 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  334 70 591.532 926.000 270.000 10.000 10.000 636.000 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  335 71 591.532 926.000 270.000 10.000 10.000 636.000 

  Active fixe  336 71.01 591.532 926.000 270.000 10.000 10.000 636.000 

    Construcţii 337 71.01.01 553.606 714.000 150.000     564.000 

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 338 71.01.02 37.926           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 339 71.01.03 0 212.000 120.000 10.000 10.000 72.000 

    Alte active fixe  340 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 341 71.03 0           

OPERATIUNI FINANCIARE    342 79 0           

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  343 81 0           

Din total capitol: 344   0           

  Învăţământ preşcolar şi primar  345 65.02.03 0           

    Învăţământ preşcolar 346 65.02.03.01 0           

    Învăţământ primar 347 65.02.03.02 0           

  Învăţământ secundar (rd.339 la 341) 348 65.02.04 0           

    Învăţământ secundar inferior    349 65.02.04.01 0           

    Învăţământ secundar superior    350 65.02.04.02 0           
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    Învăţământ profesional 351 65.02.04.03 0           

  Învăţământ postliceal 352 65.02.05 0           

  Învăţământ  nedefinibil prin nivel 353 65.02.07 0           

    Învăţământ special 354 65.02.07.04 0           

  Servicii auxiliare pentru educaţie 355 65.02.11 0           

    Internate şi cantine pentru elevi  356 65.02.11.03 0           

    Alte servicii auxiliare 357 65.02.11.30 0           

  Alte cheltuieli în domeniul Învăţământului 358 65.02.50 0           

      359   0           

Sănătate    360 66.02 0           

CHELTUIELI CURENTE  361 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 362 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 363 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  364 51 0           

  Transferuri curente 365 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 366 51.01.01 0           

    Acţiuni  de sănătate 367 51.01.03 0           

  Transferuri de capital  368 51.02 0           

    Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 369 51.02.12 0           

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA 370 57 0           

   Ajutoare sociale  371 57.02 0           

     Ajutoare sociale în numerar 372 57.02.01 0           

     Ajutoare sociale în natura 373 57.02.02 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL 374 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 375 71 0           

  Active fixe  376 71.01 0           

    Construcţii 377 71.01.01 0           

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 378 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 379 71.01.03 0           

    Alte active fixe  380 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 381 71.03 0           

Din total capitol: 382   0           

  Servicii  medicale în unităţi sanitare cu paturi  383 66.02.06 0           
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    Spitale generale 384 66.02.06.01 0           

  Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii  385 66.02.50 0           

    Alte instituţii şi acţiuni sanitare 386 66.02.50.50 0           

      387   0           

Cultura, recreare şi religie  388 67.02 56.744 200.000 65.000 65.000 40.000 30.000 

 CHELTUIELI CURENTE 389 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 390 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 391 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 392 51 0           

  Transferuri curente 393 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 394 51.01.01 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 395 55 0           

  A. Transferuri interne 396 55.01 0           

    Alte transferuri curente interne  397 55.01.18 0           

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  398 59 0           

  Asociaţii şi fundaţii  399 59.11 0           

  Susţinerea cultelor  400 59.12 0           

  Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  401 59.15 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  402 70 56.744 120.000 45.000 45.000 20.000 10.000 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  403 71 56.744 120.000 45.000 45.000 20.000 10.000 

  Active fixe 404 71.01 56.744 120.000 45.000 45.000 20.000 10.000 

    Construcţii 405 71.01.01 56.744 60.000 20.000 25.000 10.000 5.000 

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 406 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 407 71.01.03 0 60.000 25.000 20.000 10.000 5.000 

    Alte active fixe  408 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 409 71.03 0           

OPERATIUNI FINANCIARE     410 79 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 411 81 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Rambursări de credite externe  412 81.01 0           

  Rambursări de credite interne  413 81.02 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Din total capitol: 414   0           

  Servicii culturale 415 67.02.03 0           

    Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 416 67.02.03.02 0           

    Muzee 417 67.02.03.03 0           
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    Instituţii publice de spectacole şi concerte 418 67.02.03.04 0           

    Scoli populare de arta şi meserii 419 67.02.03.05 0           

    Case de cultura 420 67.02.03.06 0           

    Cămine culturale 421 67.02.03.07 0           

    
Centre pentru  conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale 422 67.02.03.08 0           

    Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 423 67.02.03.12 0           

    Alte servicii culturale 424 67.02.03.30 0           

  Servicii recreative şi sportive 425 67.02.05 0           

    Sport 426 67.02.05.01 0           

    Tineret 427 67.02.05.02 0           

    
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive şi de agrement 428 67.02.05.03 0           

  Servicii religioase 429 67.02.06 0           

  Alte servicii în domeniile culturii, recreării şi religiei 430 67.02.50 0           

      431   0           

Asigurări şi asistenta sociala  432 68.02 0           

CHELTUIELI CURENTE  433 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 434 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 435 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 436 51 0           

  Transferuri curente  437 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 438 51.01.01 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  439 55 0           

  A. Transferuri interne 440 55.01 0           

    Programe cu finanţare rambursabilă  441 55.01.03 0           

    
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare 
nerambursabila  442 55.01.08 0           

    Alte transferuri curente interne  443 55.01.18 0           

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  444 57 0           

   Ajutoare sociale  445 57.02 0           

  
  

 Ajutoare sociale în bani    - trusou nou născuţi 
l482/2006- născuţi între ianuarie-mai 2007  446 57.02.01 0           

  
  

 Ajutoare sociale în natura     - trusou nou născuţi 
l482/2006- născuţi după luna mai  447 57.02.02 0           



 376 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  448 59 0           

  Asociaţii şi fundaţii  449 59.11 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  450 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  451 71 0           

  Active fixe  452 71.01 0           

    Construcţii 453 71.01.01 0           

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 454 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 455 71.01.03 0           

    Alte active fixe  456 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 457 71.03 0           

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  458 72 0           

  Active financiare 459 72.01 0           

  
 Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare 

intercomunitara 460 72.01.02 0           

OPERATIUNI FINANCIARE    461 79 0           

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 462 81 0           

  Rambursări de credite interne  463 81.02 0           

Din total capitol: 464   0           

  Asistenta acordata persoanelor în vârsta 465 68.02.04 0           

  Asistenta sociala în caz de boli şi invaliditate  466 68.02.05 0           

    Asistenţă socială  în  caz de invaliditate 467 68.02.05.02 0           

  
Asistenta sociala pentru familie şi copii  trusoului pentru nou -născuţi  Legea 
482/2006 art. 2  468 68.02.06 0           

  Ajutoare pentru locuinţe 469 68.02.10 0           

  Creşe   470 68.02.11 0           

  
Prevenirea excluderii sociale  OUG 107/2006 aj ptr incălz. Loc cu lemne, cărbuni, 
comp. petrolieri  471 68.02.15 0           

    
Ajutor social OUG 107/2006 aj ptr incălz. Loc cu 
lemne,cărbuni comb petrolieri  472 68.02.15.01 0           

    Cantine de ajutor social 473 68.02.15.02 0           

  Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei  sociale 474 68.02.50 0           

      475   0           

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 476 69.02 0           

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica  477 70.02 2.094.499 3.392.000 1.775.000 1.640.000 555.000 -578.000 

CHELTUIELI CURENTE  478 01 0           
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TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 479 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 480 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  481 51 0           

  Transferuri curente  482 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 483 51.01.01 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  484 55 0           

  A. Transferuri interne 485 55.01 0           

    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor 
comerciale cu capital de stat 486 55.01.12 0           

    Alte transferuri curente interne  487 55.01.18 0           

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  488 59 0           

  Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale  489 59.02 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  490 70 2.094.499 3.232.000 1.735.000 1.600.000 515.000 -618.000 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  491 71 2.094.499 3.232.000 1.735.000 1.600.000 515.000 -618.000 

  Active fixe  492 71.01 2.094.499 3.232.000 1.735.000 1.600.000 515.000 -618.000 

    Construcţii 493 71.01.01 2.094.499 3.232.000 1.735.000 1.600.000 515.000 -618.000 

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 494 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 495 71.01.03 0           

    Alte active fixe  496 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 497 71.03 0           

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  498 72 0           

  Active financiare 499 72.01 0           

  
  Participare la capitalul social al societăţilor 

comerciale 500 72.01.01 0           

  
 Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare 

intercomunitara 501 72.01.02 0           

OPERATIUNI FINANCIARE    502 79 0 160.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  503 81 0 160.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

  Rambursări de credite externe  504 81.01 0 160.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

  Rambursări de credite interne  505 81.02 0           

Din total capitol: 506   0           

  Locuinţe 507 70.02.03 0           

    Dezvoltarea sistemului de locuinţe 508 70.02.03.01 0           

    Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 509 70.02.03.30 0           

  Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice  510 70.02.05 0           
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    Alimentare cu apa 511 70.02.05.01 0           

    Amenajări hidrotehnice  512 70.02.05.02 0           

  Iluminat public şi electrificări rurale 513 70.02.06 0           

  Alimentare cu gaze naturale în localităţi 514 70.02.07 0           

  Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale  515 70.02.50 0           

      516   0           

Protecţia mediului  517 74.02 0 310.000     310.000   

CHELTUIELI CURENTE  518 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 519 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 520 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  521 51 0           

Transferuri curente  522 51.01 0           

  Transferuri către instituţii publice 523 51.01.01 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  524 55 0           

  A. Transferuri interne 525 55.01 0           

  
  

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare 
nerambursabila 526 55.01.08 0           

  
  

Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor 
comerciale cu capital de stat 527 55.01.12 0           

    Alte transferuri curente interne  528 55.01.18 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL 529 70 0 310.000     310.000   

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 530 71 0 310.000     310.000   

  Active fixe  531 71.01 0 310.000     310.000   

    Construcţii 532 71.01.01 0 310.000     310.000   

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 533 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 534 71.01.03 0           

    Alte active fixe  535 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 536 71.03 0           

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  537 72 0           

  Active financiare  538 72.01 0           

  
  Participare la capitalul social al societăţilor 

comerciale 539 72.01.01 0           

  
 Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare 

intercomunitara 540 72.01.02 0           

OPERATIUNI FINANCIARE     541 79 0           
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TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  542 81 0           

  Rambursări de credite externe  543 81.01 0           

  Rambursări de credite interne  544 81.02 0           

Din total capitol: 545   0           

  Salubritate şi gestiunea deşeurilor  546 74.02.05 0           

    Salubritate 547 74.02.05.01 0           

    Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 548 74.02.05.02 0           

  Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 549 74.02.06 0           

      550   0           

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE  551 79.02 0           

Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca  552 80.02 0           

CHELTUIELI CURENTE  553 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 554 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 555 20 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  556 55 0           

  A. Transferuri interne 557 55.01 0           

    Programe de dezvoltare 558 55.01.13 0           

    Alte transferuri curente interne  559 55.01.18 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  560 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  561 71 0           

  Active fixe 562 71.01 0           

    Construcţii 563 71.01.01 0           

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 564 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 565 71.01.03 0           

    Alte active fixe  566 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 567 71.03 0           

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  568 72 0           

  Active financiare  569 72.01 0           

  
 Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare 

intercomunitara 570 72.01.02 0           

Din total capitol: 571   0           

  Acţiuni generale economice şi comerciale  572 80.02.01 0           

    Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri 573 80.02.01.06 0           

    Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 574 80.02.01.09 0           
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    Programe de dezvoltare regionala  şi sociala 575 80.02.01.10 0           

    
Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi 
comerciale 576 80.02.01.30 0           

      577   0           

Combustibili şi energie  578 81.02 0           

CHELTUIELI CURENTE  579 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 580 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 581 20 0           

TITLUL IV SUBVENTII  582 40 0           

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 583 40.03 0           

  
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la 
combustibili 584 40.20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  585 51 0           

  Transferuri curente 586 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 587 51.01.01 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  588 55 0           

  A. Transferuri interne  589 55.01 0           

    
Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor 
comerciale cu capital de stat 590 55.01.12 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  591 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  592 71 0           

  Active fixe  593 71.01 0           

    Construcţii 594 71.01.01 0           

    Maşini, echipamente şi mijloace de transport 595 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 596 71.01.03 0           

    Alte active fixe 597 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 598 71.03 0           

OPERATIUNI FINANCIARE     599 79 0           

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  600 81 0           

  Rambursări de credite externe  601 81.01 0           

  Rambursări de credite interne  602 81.02 0           

Din total capitol: 603   0           

  Energie termica 604 81.02.06 0           

  Alţi combustibili 605 81.02.07 0           

  Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 606 81.02.50 0           
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      607   0           

Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 608 83.02 0           

CHELTUIELI CURENTE  609 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 610 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 611 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 612 51 0           

  Transferuri curente  613 51.01 0           

    Transferuri către instituţii publice 614 51.01.01 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  615 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  616 71 0           

  Active fixe 617 71.01 0           

    Construcţii 618 71.01.01 0           

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 619 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 620 71.01.03 0           

    Alte active fixe  621 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 622 71.03 0           

Din total capitol: 623   0           

  Agricultura  624 83.02.03 0           

    Alte cheltuieli în domeniul agriculturii  625 83.02.03.30 0           

      626   0           

Transporturi   627 84.02 1.233.231 1.637.250 420.000 195.000 170.000 852.250 

CHELTUIELI CURENTE  628 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 629 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 630 20 0           

TITLUL IV SUBVENTII 631 40 0           

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 632 40.03 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  633 51 0           

  Transferuri curente  634 51,01 0           

    Transferuri către instituţii publice 635 51,01.01 0           

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  636 55 0           

  A. Transferuri interne 637 55.01 0           

    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor 
comerciale cu capital de stat 638 55.01.12 0           

    Alte transferuri curente interne 639 55.01.18 0           
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CHELTUIELI DE CAPITAL  640 70 1.233.231 1.557.250 400.000 175.000 150.000 832.250 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  641 71 1.233.231 1.557.250 400.000 175.000 150.000 832.250 

  Active fixe  642 71.01 1.233.231 1.557.250 400.000 175.000 150.000 832.250 

    Construcţii 643 71.01.01 820.376 832.250 150.000 100.000 50.000 532.250 

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 644 71.01.02 412.855 725.000 250.000 75.000 100.000 300.000 

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 645 71.01.03 0           

    Alte active fixe  646 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 647 71.03 0           

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  648 72 0           

  Active financiare  649 72.01 0           

  
  Participare la capitalul social al societăţilor 

comerciale 650 72.01.01 0           

  
 Contribuţii la constituirea de asociaţii de dezvoltare 

intercomunitara 651 72.01.02 0           

OPERATIUNI FINANCIARE     652 79 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  653 81 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  Rambursări de credite externe  654 81.01 0           

  Rambursări de credite interne  655 81.02 0 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Din total capitol: 656   0           

  Transport rutier 657 84.02.03 0           

    Drumuri şi poduri 658 84.02.03.01 0           

    Transport în comun 659 84.02.03.02 0           

    Străzi  660 84.02.03.03 0           

  Transport aerian 661 84.02.06 0           

    Aviaţia civila 662 84.02.06.02 0           

  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 663 84.02.50 0           

      664   0           

Alte acţiuni economice  665 87.02 0           

CHELTUIELI CURENTE  666 01 0           

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 667 10 0           

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 668 20 0           

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE unităţi ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  669 51 0           

  Transferuri curente  670 52 0           

    Transferuri către instituţii publice 671 52.01.01 0           
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  672 55 0           

  A. Transferuri interne 673 55.01 0           

    Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 674 55.01.15 0           

    Alte transferuri curente interne  675 55.01.18 0           

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  676 59 0           

  Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 677 59.02 0           

CHELTUIELI DE CAPITAL  678 70 0           

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 679 71 0           

  Active fixe  680 71.01 0           

    Construcţii 681 71.01.01 0           

  
  

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 682 71.01.02 0           

    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 683 71.01.03 0           

    Alte active fixe  684 71.01.30 0           

  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 685 71.03 0           

OPERATIUNI FINANCIARE     686 79 0           

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI  687 80 0           

  
Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din 
venituri proprii 688 80.03 0           

  Alte împrumuturi 689 80.30 0           

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  690 81 0           

  Rambursări de credite interne  691 81.02 0           

Din total capitol: 692   0           

  Fondul Român de Dezvoltare Sociala  693 87.02.01 0           

  Zone libere 694 87.02.03 0           

  Turism   695 87.02.04 0           

  Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 696 87.02.05 0           

  Alte acţiuni economice 697 87.02.50 0           

      698   0           

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 699 96.02 0 488.500   488.500     

REZERVE  700 97.02 0           

EXCEDENT 701 98.02 36.876           

DEFICIT 702 99.02 0           

 *)  Detalierea se face numai în execuţie, **) Se completează numai în etapa de planificare                                                           DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 

   Director executiv,    
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