
ASOCIAŢIA DIRECTORILOR ECONOMICI ŞI CONTABILILOR  
JUDEŢELE DIN ROMÂNIA 

 

Sentinţa civilă nr. 422 / 1999, Cod fiscal 11995962 
 

Sediu: Str. Păcii, Nr. 20, cod 820033, Tulcea, jud. Tulcea  
Tel.:0040 (0)240 – 517077 / 516604; 0040 (0)741 -984600  
Tel. / Fax:  0040 (0)240 – 516604 
Web: www.adecjr.ro 
E-mail: adecjr.tulcea@gmail.com; nicoleta.anton@cjtulcea.ro  

 

A
D E C J R

 
 

NOTĂ 

propuneri de înaintat în vederea prevederii acestora în legea de rectificare a 
bugetului de stat, pe anul 2019 

 
 

 
1. Mecanismul de echilibrare propus pentru anul 2019 pconform Legii nr. 50/ 

2019 are în vedere un singur criteriu: populația, neținându-se cont de dimensiunile și 
diversitatea unităților administrativ-teritoriale, suprafață, număr de localități aflate într-o 
unitate administrativ- teritorială, servicii publice aflate în subordine, distanțe între 
localități, precum și declararea teritoriului administrativ în rezervații și/ sau arii protejate, 
etc. Ca atare propunem luarea în calcul în formula de echilibrare a mai multor 
criterii.  

 
2. În stabilirea mecanismului de echilibrare pentru anul 2019, pentru u.a.t.-uri 

Judete, propunerea este de stabilire si a unui plafon minim de funcționare. 
 
3. Asigurarea din sume defalcate din taxa pe valoarea a finanțării sistemului 

de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la 
nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti și a drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu 
handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în sarcina autorităților publice locale să rămână un procent de cel mult 20% 
pentru  aceste categorii privind servicii descentralizate. 

 
4. Modificarea art. 6 alin. (19) din Legea nr. 50/ 2019 care prevede Prin 

derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local şi 
pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap, precum şi pentru furnizarea energiei termice către 
populaţie în sezonul rece 2018 - 2019. 



Acest text de lege nu permite decat consiliilor judetene acoperirea 
sumelor de functionare a centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, consiliile locale 
care nu au sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielilor cu asistenții personali și 
indemnizațiile persoanelor cu handicap din venituri proprii, neavând cadrul legal să le 
suporte din excedentul bugetului local al anilor precedent. 

Propunem modificarea textului astfel 
Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului 
local şi pentru finanţarea cheltuielilor cu asistența socială, precum şi pentru 
furnizarea energiei termice către populaţie în sezonul rece 2018 - 2019. 

 
 

PREȘEDINTE, 
ANTON NICOLETA 

 


