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Sprijinirea  proiectelor  de  dezvoltare  în  perioada  2014-2020  din  

domeniul agriculturii,  zootehniei,  infrastructurii,  transportului,  mediului,  

economic,  turistic, educatiei,  culturii,  sănătătii,  asistenţei  sociale, 

administraţiei  publice,  va  duce  la creşterea   economică   a   comunei   Tarna 

Mare   şi   la   creşterea   nivelului   de   trai   a locuitorilor  zonei.  Pentru  a-şi  

atinge  obiectivele  propuse  se  urmăreşte  atragerea  de fondurilor comunitare şi 

private într-un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor provenite de la 

bugetul de stat. 

Cofinantarea  proiectelor,  cât  şi  realizarea  proiectelor  tehnice,  a  

studiilor  de fezabilitatea, întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din 

fondurile rezultate de la bugetul local. 

Se  va  acordata  o  atenţia  deosebită  şi  întocmirii  documentelor  

referitoare  la aspectele   financiare   ale   proiectului   prezentate   prin   

intermediul   studiilor   de fezabilitate  şi  proiectelor  tehnice  (evoluţia  

estimată  a  veniturilor  şi  cheltuielilor pentru  următoarea  perioada  de  timp  -  

de  regulă  următorii  câţiva  ani,  indicatori  de rentabilitate etc.). 

Un  element  cheie  al  oricărui  proiect  îl  reprezintă  modul  de 

satisfacere  al nevoilor comunităţii locale. 

Volumul  cheltuielilor  trebuie  previzionat  cu  atenţie  şi  monitorizat  

pe  tot parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se 

efectueze în vederea realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, 

din acest motiv, trebuie să se  fac  distinctia  între  diferitele  destinaţii  ale  

resurselor  de  care  dispune  primăria comunei Tarna Mare. 
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Necesităţile de finanţare reprezintă o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de 

finanţare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, fonduri private). 

O  primă  distincţie  importantă  este  cea  dintre  cheltuielile  iniţiale  –  care  vor  fi  efectuate 

pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a proiectului. 

Primele  trebuie  efectuate  de  regulă  o  singură  dată,  în  perioada  iniţială.  Cea  de -a  doua 

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai îndepartată în timp faţă de 

momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic. 

Este  foarte  important  să  existe  un  grafic  al  celor  două  categorii  de  cheltuieli  şi  să  se 

determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze. 

În cazul în care acest moment este mai îndepărtat în realitate decât s-a presupus iniţial, s-ar 

putea  ca  rentabilitatea  proiectului  să  nu  mai  fie  cea  scontată. Atunci  când  se  previzionează 

cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea resurselor necesare. 

Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum prea 

redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să se poată justifica 

nivelul pentru care s-a optat. 

Datele  referitoare  la  veniturile  şi  cheltuielile  previzionate  vor  da  o  imagine  asupra 

rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum vor arăta 

rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute. De aceea s-a stabilit că planificarea 

strategică din punct de vedere financiar este greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din 

aceeaşi cauză, bugetul local pe următorii 7 ani nu se poate exprima exact. 

Pentru a previziona bugetul pe următorii 7 ani, s-a avut în vedere bugetul din ultimii 7 ani. 

Repartizarea  veniturilor  arată  gradul  mare  de  dependenţă  faţă  de  bugetul  de  stat  şi  necesitatea 

alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de funcţionare pentru: 

 Venituri: resurselor financiare publice; 

 Venituri totale sunt alcătuite din: 

Venituri curente; 

        A. Venituri fiscale; 

           A.1. Impozite directe;  
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          A.2. Impozite indirecte; 

        B. Venituri nefiscale; 

Venituri din capital; 

 Venituri proprii: fiscale şi nefiscale; 

 Subventii si alocații: sume de bani care sunt acordate de către stat pentru anumite categorii 

sociale sau pentru sprijinirea IMM-uri lor; 

 Cheltuieli Totale: reprezintă suma cheltuielilor efectuate de tipurile diverse de administraţii 

publice; 

 Cheltuieli curente:  de  personal,  de  materiale  şi  servicii,  subvenţii,  prime,  transferuri, 

dobânzi aferente datoriei publice, rezerve; 

 Cheltuieli  pentru  investiții  sau  de  capital:  cheltuieli  pentru  implementarea  proiectelor 

propuse   în   cele   8   domenii   de   activitate:   infrastructură,   mediu,   sănătate,   educatie, 

administrație etc. 

Bugetul general al UAT Tarna Mare este instrumentul care stabileşte şi autorizează, pentru 

fiecare exerciţiu financiar, suma totală a veniturilor şi a cheltuielilor considerate necesare.Bugetul   

este  întocmit   şi   executat   în  conformitate  cu   următoarele  principii:  unitate, exactitate   

bugetară,   anualitate,   echilibru,   unitate   de   cont,   universalitate,   specificitate,   bună gestiune 

financiară şi transparenţă. 

 Principiul unităţii şi principiul exactităţii bugetare implică înregistrarea tuturor veniturilor şi 

cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute de buget. 

 Principiul  anualităţii  implică  adoptarea  bugetului  pentru  fiecare  exerciţiu  bugetar  şi 

utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât şi a creditelor de angajament pentru exerciţiul 

bugetar în cursul anului respectiv. 

 Principiul  echilibrului  implică  faptul  că  estimările  veniturilor  pentru  exerciţiul  bugetar 

trebuie  să  fie  egale  cu  creditele  de  plată  pentru  exerciţiul  respectiv:  operaţiunile  de împrumut 

în scopul acoperirii unui eventual deficit bugetar nu sunt compatibile cu sistemul resurselor proprii şi 

nu sunt autorizate. 

 In conformitate cu principiul unităţii de cont, bugetul se întocmeşte şi se execută în lei, iar 

conturile se prezintă în lei. 

 Principiul universalităţii implică faptul că veniturile totale acoperă creditele totale de plată, 

cu  excepţia  unor  anumite  venituri,  determinate  în  mod  limitat,  alocate  pentru  finanţarea unor 

anumite cheltuieli. Veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate integral în buget, fără a fi ajustate între 

ele. 
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 Principiul specificităţii implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o anumită destinaţie şi 

să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii oricărei confuzii între credite. 

 Principiul   bunei   gestiuni   financiare   este   definit   în   raport   cu   principiile   

economiei, eficienţei şi eficacităţii. 

 Bugetul  este  întocmit  în  conformitate  cu  principiul  transparenţei,  asigurând  o  bună 

informare privind execuţia bugetară şi conturile. 

 Prezentarea  creditelor  şi  a  resurselor  în  buget  se  face  în  funcţie  de  destinaţie,  adică 

întocmirea   bugetului   pe   activităţi   în   vederea   consolidării   transparenţei   în   gestiunea 

bugetului  în  ceea  ce  priveşte  obiectivele bunei  gestiuni  financiare, în  special  obiectivele 

eficienţei şi eficacităţii. 

Această estimare va reprezenta necesităţile financiare ale Comunei Tarna Mare în perioada 

2014-2020  şi  va  cuprinde  totodată  o  serie  de  previziuni  cu  privire  la  investiţiile  care  

vor  fi realizate în această perioadă. De asemenea, această estimare a fost corelată cu volumul 

fondurilor efectiv utilizate în comuna în scopul susţinerii unor investiţii similare în perioada 2007-

2013. 

În fiecare an, previziunea bugetară se va revizui în funcţie de bugetul din anul precedent şi va 

fi distribuit, de asemenea, pe domenii prioritare şi de interes pentru dezvoltarea comunităţii. 

 

Fondurile nerambursabile  

 Prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente documentaţiilor pentru 

cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea locală 

a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce 

pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor de 

finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al surselor de finanţare 

nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru administraţiile publice locale, 

procentul de cofinanţare este de doar 2% (pentru majoritatea programelor), iar valorile 

investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de 

cofinanţare. 

Parteneriatele de tip public-privat 

 Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi  promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/2010 (cu 
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modificările și completările ulterioare) care reglementează parteneriatul public-privat este privită 

drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse. 

 

 La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip 

public-privat în diverse domenii. În urma adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar putea 

externaliza o serie de servicii şi activităţi publice, partenerii localiputând fi atât mediul de afaceri, 

cât şi sectorul non- profit. 

Creditarea 

 Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă, de obţinere a 

finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un 

anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de 

incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate 

reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât 

o organizaţie cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru 

atragerea de fonduri nerambursabile. 

 Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanţările rambursabile care pot fi 

contractate de administraţiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general 

consolidat. Conform Hotărârii nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 

2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din 

finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile

 administrativ-teritoriale, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general 

consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de 

unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă 

de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. De asemenea, pentru încadrarea 

în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din 

finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile 
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administrativ- teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 

şi 2015. 

 Legislaţia naţională care plafonează tragerile din fonduri rambursabile contractate sau noi, 

precum şi gradul maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă creditelor contractate pentru 

cofinanţarea proiectelor europene. 

 

 


