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Nr.202 din 28 iulie

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
D-nei ministru Elena Udrea
Ministerul Mediului si Padurilor
D-lui ministru Laszlo Borbely
Spre stiinta:
Ministerul Finantelor Publice
D-lui ministru Gheorghe Ialomiteanu
Referitor:contracte de finantare
pentru proiectele de dezvoltare
finanteaza prin programe nationale –art.I pct .20 din OUG. 63/2010

ce se

Conform prevederilor art.I pct.20 din Ordonanta de Urgenta nr. 63 din 30
iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin bugetele unor
ordonatori principali de credite se pot aloca , pe baza de contract de finantare,
resurse financiare catre bugetele locale pentru finantarea unor proiecte de dezvoltare
sau sociale .
Ordonatorii de credite care gestionează programe naţionale prin
intermediul cărora se finanţează proiecte de dezvoltare sau sociale, în termen de 90
de zile de la intrarea în vigoare a OUG NR.63/2010, aveau obligatia de a “încheia
contracte de finanţare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 alin. (2)
din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele în
curs de implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în
limitele creditelor bugetare aprobate”
Contractul de finanţare cuprinde, în mod obligatoriu, prevederi referitoare cel
puţin la următoarele elemente:
obiectul contractului; valoarea totală a proiectului;
durata contractului; contribuţia din bugetul de stat, respectiv din bugetul unor
ordonatori principali de credite(ministere), pentru implementarea proiectului;
eşalonarea multianuală a implementării şi a alocărilor , după caz, pe ani
bugetari, până la finalizarea proiectului, inclusiv punerea în funcţiune a

obiectivelor, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului; cheltuielile
eligibile aferente contribuţiei din bugetul de stat; clauze de modificare sau reziliere a
contractului de finanţare; clauze privind răspunderea în solidar, ca urmare a
prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile
părţilor.
Analizand modul de respectare a legii de catre ministerele care gestioneaza programe
nationale de investitii pentru autoritatile locale, se constata urmatoarele;
a)-nu toti ordonatorii principali de credite au intocmit si inaintat pentru semnare , catre
autoritatile locale, contracte de finantare pentru obiectivele aprobate si incepute ,
fiind cu mult depasit termenul prevazut de lege;
b)-contractele de finantare care au fost inaintate catre autoritatile publice locale, nu
respecta prevederile legii privind continutul acestora,,astfel:
 sunt prevazute sume numai pentru anul in curs, nu si pentru
urmatorii ani pana la terminare lucrarii, programul multianual, asa
cum prevede legea;
 contractele sunt incheiate numai pana la 31 dec. 2011;
 sumele se pot reduce , suplimenta sau redistribui in cursul anului
unilateral de catre finantator;
Aceasta modalitate de lucru determina, ca in continuare sa nu se finanteze investitiile
incepute, fara o predictibilitate a surselor de finantare, practic nu s-a schimbat nimic
fata de perioada precedenta cand se comunicau sumele repartizate in baza unei
adrese a ministerelor, s-a schimbat forma intru-un contract prin care nu se asigura
certitudinea asigurarii fondurilor financiare.
Prevederile OUG 63/2010, care stabilesc obligatii pentru ordonatorii de
credite , nu au avut nici un impact pozitiv pentru autoritatile adminitratiei
publice locale , privind finantarea investitiilor incepute prin programele nationale ,
determinand degradarea acestora, blocarea agentilor economici care au contracte
de executie in derulare, iar bugetele locale inregistreaza restante la plata, crescand
arieratele administratiei publice locale.
Fata de cele prezentate va rugam a analiza si a lua masurile ce se impun, in
vederea respectarii prevederile legale privind contractele de finantare pentru
implementarea unor programe de dezvoltare locala.
Folosim acest prilej, doamnule ministru, de a va multumi si de a va asigura de
respectul nostru.
Presedinte,
Sirma Caraman

