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 Ref: Legea bugetului de stat pe anul 2020- propuneri de analizare a modului de 
echilibrare a bugetelor locale  
     Propuneri modificare a Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare  
 

Analizând impactul criteriilor şi formulelor prevăzute de legile bugetului de stat 
din ultimii ani, pentru repartizarea pe unităţi administrative- teritoriale a sumelor de la 
bugetul de stat, rezultă o adâncire a discrepanţelor, unele unități administrative- 
teritoriale  fiind in imposibilitatea de a asigura chiar functionarea institutiilor. 

În acest context, vă supun analizei următoarele propuneri:  
A. Modul de echilibrare a bugetelor locale să se realizeze având în vedere 

prevederile art. 32- 33 din Legea nr. 273/ 2006, cu modificările și 
completările ulterioare . 

B. Analizarea posibilității modificării/ majorării cotelor din impozitul pe 
venit și a modificării modalității de alocare a cotelor și sumelor defalcate  
din unele venituri ale bugetului de stat pe total județ și în interiorul 
județului. 

1. Aprobarea majorării  cotelor defalcate din impozitul pe venit, care 
reprezintă o sursă de venit importantă a bugetelor locale. 
 În  baza O.U.G. nr.63/ 2010, începând cu anul 2011, au fost reduse  cotele din 
impozitul pe venit ce revin bugetelor locale cu 5% (3% pentru comune , orașe, 
municipii, 1% buget județe și 1% pentru echilibrarea bugetelor locale).  
 Diminuarea cotelor menționate și menținerea acestei măsuri timp de 5 ani, deși 
inițial măsura era propusă pentru 1 an, în spiritul unei solidarități față de bugetul de 
stat, a încălcat orice principiu al autonomiei locale, respectiv autonomia  financiară,  
practic realizându-se o centralizare a surselor de finanțare și o descentralizare a 
serviciilor publice (ex. spitalele publice transferate conform O.U.G. nr. 48/2010, 
finanțarea aeroporturilor de subordonare locală, etc). 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Majorarea Cotelor defalcate din impozitul pe venit  
Destinație Var. 

actuala 
Var. 

propusa I 
Var. 

propusa II 
1. pentru bugetele municipiilor, 

orașelor și comunelor 41,75% 47% 52% 

2. pentru bugetele județelor   11,25% 13% 20% 

3. pentru echilibrarea bugetelor locale 18,50% 22% 25% 

TOTAL 71,50% 82% 97% 
Justificăm propunerea de modificare a cotelor din impozitul pe venit ce 

revine bugetelor locale la 97% , astfel: 
- structura veniturilor proprii este limitată, în special pentru judeţe care practic 

nu au venituri din impozite şi taxe locale 
- asigurarea cofinanţărilor și cheltuielilor neeligibile pentru proiectele cu 

finanţare nerambursabilă pentru perioada de programare 2014- 2020  
- împrumuturile interne contractate deja pentru derularea proiectelor cu finanțare 

externă nerambursabilă din perioada de programare 2007- 2013, grevează bugetele 
locale cu cheltuieli mari pentru dobânzi, determinând creşterea datoriei publice. 
  

2. Aprobarea modificării modalității de alocare a cotelor și sumelor 
defalcate  din unele venituri ale bugetului de stat pe total județ și în interiorul 
județului, respectiv aplicarea unei formule de echilibrare, astfel : 

 În etapa I se propune acordarea cotelor defalcate și sumelor de 
echilibrare, după trei criterii: 
a) 60% din suma de repartizat in functie de “capacitatea financiara” calculate pe baza  
impozitului pe venit  
b) 30% din suma de repartizat in functie de suprafata judetului 
c) 10%  in functie  de numarul de unitati administrative teritoriale din fiecare judet 

 În etapa a II-a, în interiorul județului, propunem următoarea  repartizare: 
 27% bugetul propriu al judetului,  
diferența de 73%, se repartizează: 

- 20% pentru sustinerea programelor de dezvoltare si pentru proiectele de 
infrastructură care necesita cofinantare locala 

- până la 20% funcție de numărul de localități din componența unității 
administrativ- teritoriale 

- 60%- 80% echilibrarea bugetelor locale ale comunelor și oraselor, conform 
criteriilor: 

a) criteriul acoperirii deficitului bugetului de funcționare al  unitatii 
administrativ- teritoriale (50%): 

                                       Srj 

Sru = (Chfu –Vpu)  ----------------------  *100% 
             n 
                                    ∑( Chfu  - Vpu) 
                                   u=1 
 



unde,  

Sru  –  suma repartizată unităţii administrativ teritoriale 
Chfu – cheltuieli de funcţionare realizate de unitatea administrativ           

teritorială ( cheltuielile de personal şi cheltuielile materiale ale autorităţii publice 
locale) 

Vpu –  venituri proprii realizate de unitatea administrativ teritorială   
Srj – suma de repartizat pe judeţ  conform acestui criteriu 
n 
∑( Chfu  - Vpu) – suma deficitelor bugetelor de funcţionare 
u=1 

b) ponderea populatiei unitatii administrativ- teritoriale (30%) 

c) ponderea suprafetei din intravilanul unitatii administrativ –teritoriale (20%)  
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