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NOTĂ 
privind acordarea de compensații financiare unităților administrativ- 
teritoriale care în conformitate cu actele normative în vigoare acordă 

în mod obligatoriu facilități  populației sau altor persoane fizice și 
juridice 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, din punct de vedere al resurselor financiare 
alocate de la bugetul de stat prin aplicarea formulelor de repartizare, comunele din 
Delta Dunării și din Munții Apuseni sunt dezavantajate, datorită suprafeţelor mari şi 
populaţiei mici. 

 
Pe de altă parte, în baza O.G. nr. 27/ 1996, republicată, privind acordarea de 

facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni 
și în Rezervația „Delta Dunării”,  persoanele fizice care au domiciliul şi care locuiesc 
efectiv în localităţile  supuse izolării, din Delta Dunării și Munții Apuseni beneficiază de 
reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale.  

De asemenea, conform art. 8, persoanele fizice cu domiciliul în localitatile din 
Delta Dunării beneficiaza de reducerea cu 50% a tarifelor privind energia electica, 
energia termica si de apa potabila din reteaua publica, sumele pentru 
subventionarea tarifelor de apa potabilă și energie termică fiind suportate din veniturile 
proprii ale județului.  

 
Acordarea acestor facilități are un impact social pozitiv pentru populație 

(populatie razleata, mediul nepermitand densitati importante), dar afectează “negativ” 
pe de altă parte nivelul veniturilor proprii ale unității administrativ- teritoriale, 
deoarece pentru diferența “neîncasată” nu există mecanisme de “echilibrare”/ alocare 
de sume de la bugetul de stat în vederea “compensării” reducerilor și subvențiilor 
acordate. 

 
Astfel, aceste unități administrativ- teritoriale sunt dublu afectate, odată prin 

încasarea unor “impozite și taxe locale reduse” și încă o dată prin aplicarea formulelor 
de repartizate aprobate prin lege, fiind din punct de vedere bugetar în  imposibilitatea 



de a asigura chiar funcționarea aparatului de specialitate și a serviciilor publice din 
subordinea consiliilor locale. 

 
Aceste aspecte au fost expuse ministerelor de resort, iar în ultimii ani, prin 

derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, au fost aplicate și alte modalități de 
repartizare de sume de la bugetul de stat, însă pentru facilitățile acordate conform 
legislației în vigoare nu au fost acordate niciodată compensații financiare. 

În condițiile în care actele normative în vigoare prevăd acordarea acestor 
facilități, considerăm îndreptățită acordarea de compensații financiare unităților 
administrativ- teritoriale care, în conformitate cu actele normative în vigoare, 
acordă în mod obligatoriu facilități  populației sau altor persoane fizice și juridice. 

 
PREȘEDINTE, 

Nicoleta ANTON 


