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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 
Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 
 

Hotărâre a Guvernului 
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale 
 

  
 Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației au fost înregistrate, în vederea promovării, proiecte de 
Hotărâre a Guvernului privind alocarea de sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2022, însoțite de Notele de fundamentare, prin care se solicită alocarea 
fondurilor necesare asigurării cheltuielilor de funcționare și dezvoltare 
ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care sunt absolut 
necesare a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022. 

 
În contextul actualei situații economice, unitățile administrativ-

teritoriale se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește 
asigurarea surselor de finanţare a cheltuielilor curente şi de capital. 

Astfel, nu poate fi asigurată finanțarea pentru unele categorii de 
cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcţionare (salarii, 
iluminat public şi întreţinerea acestuia, salubritate, etc.), sentințe, 
cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică, corecții 
financiare, cheltuieli de capital cât şi alte cheltuieli neprevăzute. 

Ca urmare a aspectelor enumerate mai sus au fost transmise de 
către instituțiile prefectului și consiliile județene proiecte de hotărâri ale 
Guvernului pentru alocarea unor sume din Fondul de Rezervă Bugetară 
aflat la dispoziția Guvernului, pentru bugetele locale ale unor unități 
administrativ-teritoriale, după cum urmează: 

 
Județul Alba 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Alba 

nr.14.947/G/SC/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
        Județul Arad 
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Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Arad nr. 
9.347/15.12.2022 și a Consiliului Județean Arad nr. 30.609/15.12.2022, 
au fost transmise proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de 
fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata 
cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Argeș 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Argeș nr. 

22.353/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Județul Bacău 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Bacău nr. 

RN25.404/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
       Județul Bihor 

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Bihor 
nr.12.502/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Județul Bistrița-Năsăud 
Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Bistrița-

Năsăud nr. IIB/27.475/15.12.2022 și a Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr. VIII/28.373/15.12.2022, au fost transmise proiectul de 
hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
        Județul Botoșani 

Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Botoșani nr. 
17.545/15.12.2022 și a Consiliului Județean Botoșani nr. 
23.871/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
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bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Brașov 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Brașov nr. 

18.578/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Brăila 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Brăila nr. 

16.703/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Buzău 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău 

nr.17.385/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
       Județul Caraș-Severin 

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin nr. 
10/20.016/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Călărași 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Călărași 

nr.10.510/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Cluj 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Cluj 

nr.14.069/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
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Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Constanța 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Constanța nr. 

26.765/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Covasna 
Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Covasna 

nr.18.119/15.12.2022 și a Consiliului Județean Covasna 
nr.17.263/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Dâmbovița 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița nr. 

23.757/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Dolj 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Dolj 

nr.14.385/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 
 

 Județul Galați 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Galați nr. 

12.634/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Județul Giurgiu 
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Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Giurgiu nr. 
22.053/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Gorj 
 Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 

17.205/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Harghita 
Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Harghita nr. 

18.798/15.12.2022 și a Consiliului Județean Harghita nr. 
107.709/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
 Județul Hunedoara 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Hunedoara nr. 

11.464/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Ialomița 
Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Ialomița nr. 

17.238/15.12.2022 și a Consiliului Județean Ialomița nr. 
32.738/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
Județul Iași 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr. 

21.165/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
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bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Ilfov 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Ilfov nr.  

BG/13.908/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
Județul Maramureș 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Maramureș nr. 

11.136/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Județul Mehedinți 

         Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Mehedinți nr. 
12.875/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  
         

 Județul Mureș 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Mureș nr. 

16.145/SVI/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
Județul Neamț 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Neamț nr. 

14.686/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
Județul Olt 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr. 

36.998/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
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Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Prahova 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Prahova nr. 

R19.367/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
Județul Satu Mare 
Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Satu Mare 

nr.12.015/15.12.2022 și a Consiliului Județean Satu Mare nr. 
27.209/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Sălaj 
Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Sălaj 

nr.12.927/15.12.2022 și a Consiliului Județean Sălaj nr. 
22.700/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
Județul Sibiu 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Sibiu nr. 

248.013/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  

 
Județul Suceava 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 

20.291/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
        Județul Teleorman 
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Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Teleorman nr. 
18.992/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
Județul Timiș 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Timiș nr. 

14.477/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Județul Tulcea 
Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Tulcea nr. 

16.073/15.12.2022 și a Consiliului Județean Tulcea nr. 
20.431/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Județul Vaslui 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Vaslui nr. 

18.725/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Județul Vâlcea 
Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Vâlcea nr. 

15.234/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Județul Vrancea 
Prin adresa comună a Instituției Prefectului – Județul Vrancea 

nr.14.042/15.12.2022 și a Consiliului Județean Vrancea 
nr.26.661/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
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teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. Unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Vrancea au semnalat faptul că 
întâmpină dificultăți financiare atât pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcționare, dar mai ales pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor de 
investiții asumate. 

 
Municipiul București 
Prin adresa Instituției Prefectului – Municipiul București nr. 

25.956/15.12.2022, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele subdiviziuni administrativ-
teritoriale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 

 
 Având în vedere cele de mai sus, se propune alocarea sumei de 

924.362 mii lei bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale. 

2. Schimbări 
preconizate 

Având în vedere faptul că autoritățile administrației publice locale 
nu dispun de fondurile necesare, în temeiul art. 29 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
71/2015, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 
924.362 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 

  
 Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Nu este cazul. 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul. 

22. Impactul asupra întreprinderilor 
mici și mijlocii 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului  Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 
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 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) 
 

MII LEI 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 
     (i) impozit pe profit 
     (ii) impozit pe venit 
b) bugetele locale: 
     (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
     (i) contribuţii de asigurări 

 
 
 
 

     

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
    (i) cheltuieli de personal 
    (ii) transferuri 
b) bugetul FNUAS, din care: 
(i)bunuri şi servicii 

 
 

     

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

 
 
- 924.362 
+ 924.362 

     

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 
a) de la bugetul de stat 

      

7. Alte informaţii 
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 Secţiunea a 5-a 

     Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1.  Măsuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor actului normativ: 
 
a. Acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare a 
actului normativ; 
 
b. Acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii; 

 
 
 
 
a) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 
 
b) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1¹. Compatibilitatea actului 
normativ cu legislația în 
domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea prezentului 
act normativ cu legislația 
comunitară în cazul actelor 
ce transpun prevederi 
comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

  
 Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi organisme implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 
a avut loc consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este legată 
de obiectul actului normativ 

Nu este cazul. 
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3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile H.G. nr. 635/2022 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităților administrației publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative. 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 
 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

  
 Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act 
normativ 

 

1.Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
actului normativ 

 

2.Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării actului normativ, 
precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Nu este cazul. 

3.Alte informaţii Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului 
normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 
 

Nu este cazul. 
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2.Alte informaţii Nu este cazul. 

 
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022 pentru unele unități administrativ-teritoriale. 
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