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NOTĂ 

privind aplicarea art. 3 din O.U.G. nr. 11/ 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi 

pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

 

O.U.G. nr. 11/ 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale la art. 3 prevede că prin derogare de la 

prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în 

anul 2018, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a 

finanţa şi cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corecţiile financiare aferente proiectelor, 

cheltuielile cu sentinţele civile definitive, pentru plata arieratelor, precum şi pentru rambursarea 

împrumuturilor contractate numai în cazul în care din veniturile proprii şi din sumele de 

echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi 

cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli. 

În aplicarea textului de act normativ prezentat anterior, au fost discuții privind două 

aspecte, respectiv: 

1. sintagma “Cheltuielile cu personalul” se referă la cheltuieli de personal – Titlul 

de cheltuială bugetară????, caz în care trezoreriile statului interpretau că prin textul de lege se 

înteleg numai cheltuielile de personal ale bugetului local.  

În această interpretare însă, în baza art. 3 din O.U.G. nr. 11/ 2018, din sumele din 

excedentul anului precedent al bugetului local nu pot fi asigurate cheltuielile de personal al 

instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, deoarece pe partea de buget local 

sumele corespunzătoare se regăsesc la Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice. Urmarea corespondenței purtate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice s-a primit răspunsul nr. 76173/ 21430/ 6.07.2018 prin care se concluzionează că 

excedentul bugetului local poate fi utilizat, în regim derogatoriu de la art. 58 alin. (1) din Legea 

nr. 273/2006, pentru finanțarea cheltuielilor publice nominalizate în mod expres în lege, atât 

cele ale aparatului de specialitate, cât și ale instituțiilor publice locale din subordinea consiliului 

județean/ local, după caz. 



2. în cazul unei creanțe bugetare stabilite în baza unei Note de constatare privind 

corecții financiare aplicate pentru un proiect cu finanțare externă nerambursabilă  plata sumelor 

din finanțare externă nerambursabilă/ de la bugetul de stat nu reprezintă o cheltuială a 

bugetului local, ci o restituire a unui venit încasat. Deoarece textul de lege cuprinde însă 

sintagma “cheltuielile cu corecţiile financiare aferente proiectelor” au fost solicitate lămuriri 

privind  modalitatea de reflectare a acestor sume în aprobarea bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli. Prin adresa nr. 465501/ 13.09.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice se 

precizează că mecanismul de restituire a corecțiilor financiare a rămas același, respectiv 

restituirea se face din contul de venituri bugetare în care au fost primite sumele (cap. 45.02 

Sume FEN postaderare in contul plăţilor efectuate/ 48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in 

contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 și cap. 42.02.20 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor 

finanţate de FEN postaderare/ 42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare aferente perioadei de 

programare 2014- 2020). 

În spiritul derogării aprobate prin art. 3 din O.U.G. nr. 11/ 2018, sursa de finanțarea pentru 

plata corecției financiare o reprezintă execdentul bugetului local al anului precedent, iar suma 

necesară acestei restituiri de sume, tehnic vorbind, ar trebui transferată din excedent în 

veniturile secțiunii de de dezvoltare a anului curent, prin indicatorul 40.02.14 Sume din 

excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și nu 

prin indicatorul 40.02.13 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 

temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare. 

 Întrebarea este însă, dacă este corectă aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli a 

unor sume cu “minus” pe partea de venituri? Dacă nu este corectă, atunci cum aplicăm 

prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 11/ 2018 în sensul asigurării sursei de finanțare din excedent 

pentru plata corecțiilor financiare, astfel încât în faza de execuție bugetară să putem “alimenta” 

veniturile secțiunii de dezvoltare cu suma necesară prin indicatorul 40.02.14 Sume din 

excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare? 

 În cazul în care nu este corectă aprobarea în buget a unor sume cu minus pe parte de 

venituri, ci sumele cu minus să se reflecte doar pe execuție, atunci mecanismul aprobat prin art. 

3 din O.U.G. nr. 11/ 2018 nu poate fi aplicat, iar corecțiile vor putea fi suportate doar prin 

“mecanismul golului temporar de casă”. 

 

PREȘEDINTE, 

Nicoleta ANTON 

  

 


