NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind repartizarea pe județe și unități administrativ-teritoriale a sumelor
prevăzute la art.24 lit.b) și c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea
unor măsuri bugetare
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

Potrivit prevederilor art.7 alin.(1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei
"Delta Dunării", republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice care au
domiciliul şi care locuiesc efectiv în localităţile
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 323/1996
beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor şi
taxelor locale. Pentru acordarea de facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei
"Delta Dunării", prin Legea bugetului de stat pe anul
2020, nr.5/2020, s-au alocat sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată, iar prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte
normative şi stabilirea unor măsuri bugetare s-a
aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
alocate inițial cu această destinație, pentru două
localități din județul Cluj care au fost introduse pe lista
localităților beneficiare în cursul anului 2020, prin
Hotărârea Guvernului nr. 352/2020 pentru modificarea
şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
323/1996 privind aprobarea Programului special pentru
sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor
localităţi din Munţii Apuseni. Având în vedere
prevederile art.V din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri
fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor
proprii, precum și pentru completarea unor acte
normative, potrivit cărora sumele prevăzute la art. 24
lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
135/2020 se repartizează pe judeţe şi unităţi
administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului
iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, astfel cum au
fost acestea fundamentate, suma de 566 mii lei se
repartizează doar celor două localități care fac obiectul
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11. Transpunere/creare cadru
pentru aplicare legislație
comunitară
2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii

Hotărârii Guvernului nr. 352/2020, celorlalte localități
prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
323/1996 precum și cele prevăzute în anexa nr. 1 cap.2
la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea
Programului special privind unele măsuri şi acţiuni
pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a
judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării", fiindu-le deja alocate sume prin Legea
bugetului de stat pe anul 2020.
Pentru achitarea debitelor restante ale unor unități
administrativ-teritoriale la fondul de risc, pentru
componenta ”termie”, aferentă Programului "Utilităţi
şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava",
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 sau aprobat sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în
cuantum de 11.771 mii lei.
Nu este cazul.
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului
repartizează sumele de 566 mii lei, respectiv 11.771 mii
lei, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 135/2020, pe județe și pe unități administrativteritoriale.
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
11. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
afaceri
21.Impactul asupra sarcinilor
administrative
22. Impactul asupra
întreprinderilor mici și mijlocii

Nu este cazul.
Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.

3. Impactul social
Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
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4 . Impactul asupra drepturilor
și libertăților fundamentale ale
omului
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
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Mii lei
Indicatori
1

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

6

Media pe
2 ani
7

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:

0

a) buget de stat, din
acesta:

-

-

-

-

-

-

(i) sume primite de la UE

-

-

-

-

-

-

(ii) taxa pe valoarea
adaugata

-

-

-

-

-

-

b) bugete locale:

-

-

-

-

-

-

(i) sume defalcate din
TVA

-

-

-

-

-

-

c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:

-

-

-

-

-

-

a) buget de stat, din
acesta:

-

-

-

-

-

-

(i) cheltuieli de personal

-

-

-

-

-

-

(ii) bunuri si servicii

-

-

-

-

-

-

b) bugete locale:

-

-

-

-

-

-

(i) cheltuieli de personal

-

-

-

-

-

-

(ii) bunuri şi servicii

-

-

-

-

-

-

c) bugetul asigurărilor
sociale de stat

-

-

-

-

-

-

i) cheltuieli de personal

-

-

-

-

-

-
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ii) bunuri şi servicii

-

-

-

-

-

-

3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) bugete locale

-

-

-

-

-

-

4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a
fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
11 Compatibilitatea proiectului
de act normativ cu legislația în
domeniul achizițiilor publice
2. Conformitatea proiectului de
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi
comunitare
3.Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din
care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
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6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul
Nu este cazul.
de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
2.Fundamentarea alegerii
Actul normativ a fost deschis spre consultare tuturor
organizaţiilor cu care a avut loc celor interesaţi.
consultarea, precum şi a
modului în care activitatea
acestor organizaţii este legată
de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate cu
Nu este cazul.
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura
de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în
Nu este cazul.
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale
Permanente
5. Informaţii privind avizarea de Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare
către:
Consiliului Legislativ.
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile
cu privire la necesitatea

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administrația publică,
republicată.
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elaborării proiectului de act
Acțiunea de informare s-a făcut prin afișarea pe site-ul
normativ
Ministerului Finanțelor Publice, www.mfinante.gov.ro.
2.Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de
act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în
aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale
şi /sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre privind repartizarea pe
județe și unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la art.24 lit.b) și c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE
Vasile-Florin CÎȚU

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL JUSTIȚIEI
Marian Cătălin PREDOIU
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