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Notă privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, prin bugetul consiliilor județene se finanţează o serie de 

activităţi, care au drept sursă de finanţare sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, inclusiv cheltuielile pentru finanţarea susţinerii sistemului de 

protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, prin Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului. 

Menţionăm că, la nivel național, în cadrul acestor unități își desfășoară activitatea mii de salariaţi şi 

sunt protejați alte mii de beneficiari (copii şi persoane adulte). 

În urma analizei bugetului de stat pe anul 2017, faţă de sumele alocate la nivelul județelor la 

începutul anului 2017, se identifică un necesar de suplimentat, astfel: 

» Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului: 957.850,00 mii lei 

» Pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap: 757.746,00 

mii lei. 

Necesarul suplimentar de fonduri este determinat de următoarele aspecte: 

 Standardele de cost stabilite prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime 

de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidențiale, în baza cărora s-a întocmit proiectul de buget pe anul 2017, nu au cuprins o serie de 

majorări salariale, respectiv: 

- majorarea salariilor de bază a personalului din cadrul sistemului public de asistenţă socială cu un 

procent de 25% începând cu data de 01.12.2015, conform Legii nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

- majorarea salariilor prin aducerea la nivelul maxim aflat în plată în instituție, conform Ordonanţei 

de Urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 



 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

- stabilirea unor noi salarii de bază majorate şi plata sporurilor la noile salarii de bază pentru 

personalul din cadrul sistemului public de asistenţă socială, conform Legii nr. 250/2016 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 

unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative. 

- majorarea salariilor de bază şi a sporurilor cu 20% pentru personalul din sistemul public de asistență 

socială care a fost omis în anexa Legii 250/2016, începând cu data de 01.02.2017, conform Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea 

unor acte normative 

 Numărul copiilor aflați în plasament la asistenți maternali, asistenți maternali care sunt 

salariați ai instituțiilor de asistență socială, este în continuă dinamică, în sensul majorării acestora. 

Având în vedere: 

- veniturile proprii limitate ale județelor, a căror competențe de finanțare au crescut, fără 

asigurarea fondurilor financiare necesare,  

- reducerea, conform O.U.G. nr.63/ 2010, a cotelor din impozitul pe venit ce revin bugetelor 

locale, 

solicităm suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor. 

Așa cum reiese analiza sumelor repartizate prin legea de aprobare a bugetului de stat a fost asigurat 

un procent de aprox. 40% din necesarul real, nefiind asigurate nici măcar cheltuielile de personal 

pentru primele 7 (șapte) luni ale anului, aceasta fără să luăm în calcul celelalte cheltuieli pentru 

funcționarea instituției. 

După cum am justificat și anterior, completarea din veniturile proprii ale bugetului local nu este 

posibilă având în vedere grevarea bugetelor administrațiilor locale datorită:  

- descentralizării unor servicii publice fără asigurarea surselor de finanțare (exemplu: finanțarea 

spitalelor județene, municipale;  finanțarea unor cheltuieli pentru domeniile de intervenţie privind 

apărarea, ordinea publică şi situaţiile de urgenţă; finanțarea cheltuielilor de funcționare și 

dezvoltare ale aeroportului aflat sub autoritatea administrațiilor locale, etc),   

- necesității asigurării finanțării instituțiilor de cultură subordonate și completării sumelor pentru 

desfășurarea în condiții optime a activității instituțiilor de învățământ, 

- necesarului de sume pentru finalizare investițiilor în continuare din surse proprii, 

- necesității asigurării cofinanţărilor și cheltuielilor neeligibile pentru proiectele cu finanţare 

nerambursabilă pentru perioada de programare 2014- 2020,  

- rambursării unor  împrumuturi interne contractate deja pentru derularea proiectelor cu finanțare 



 
externă nerambursabilă din perioada de programare 2007- 2013. 

Convinși fiind că cele expuse vor fi analizate și luate în considerare, vă mulțumim pentru înțelegere 

și vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie. 

 

PREȘEDINTE, 

Nicoleta ANTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 CJ TULCEA ANTON NICOLETA- președinte  

2 CJ ALBA   

3 CJ ARAD RIBOVICI GHEORGHINA  

4 CJ BIHOR PLUGAR GABRIELA  

5 CJ BACĂU MITREA GABRIELA  

6 CJ BRAȘOV OLTEANU VIORICA  

7 CJ BRĂILA DAN DRAGUTA  

8 CJ BUZĂU CIOLAN LIVIU  

9 CJ CĂLĂRAȘI MUREȘANU PARASCHIVA  

10 CJ COVASNA JANOS VERES  

11 CJ DOLJ TOPORIȘTE ANDA  

12 CJ GALAȚI STOICA GEORGE   

13 CJ GIURGIU STĂNCULESCU FLORENTINA  

14 CJ GORJ STRICESCU DANIELA  

15 CJ  HARGHITA VASILE BICAJANU   

16 CJ IALOMIȚA MOROIANU MIHAELA  

17 CJ IAȘI ARVINTE ELENA  

18 CJ ILFOV COSTEA BOGDAN  

19 CJ MARAMUREȘ PETRUT ADRIANA  

20 CJ MUREȘ MĂRGINEAN ALIN   

21 CJ NEAMȚ BOSOVICI ADRIANA ELENA  



 

22 CJ OLT DUMITRU CONSTANȚA  

23 CJ PRAHOVA DOVÂNCĂ MARIA  

24 CJ SATU MARE MANTA GABRIELA  

25 CJ SĂLAJ MARUȘCA LEONTINA  

26 CJ SIBIU STUPAR CLAUDIU  

27 CJ SUCEAVA FLORIȘTEAN RODICA  

28 CJ TELEORMAN BOJĂ MARIANA  

29 CJ  VASLUI TUTUIANU MIRCEA  

30 CJ VRANCEA DIȚĂ DUMITRU  

31 CL TULCEA ANTONESCU ALINA  

32    

    

 
 


