
G U V E R N U L   R O M Â N I E I

H O T Ă R Â R E

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administraţiei Publice, pentru finanțarea Programului Național de
Dezvoltare Locală etapele I și II

Având în vedere prevederile art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 29 alin. (1) din
Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrație Publice pe anul 2019, la capitolul 70.01 ”Locuințe, servicii și dezvoltare
publică”, titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice”, cu suma de
1.500.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2019, reprezentând credite bugetare, pentru finanțarea
Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II.

Art. 2 – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în
conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3 - Eventualele sume rămase neutilizate până la sfârșitul anului se vor restitui
la bugetul de stat, conform legii.

Art. 4 - Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea
ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de
stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice pe anul 2019.

PRIM – MINISTRU,

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

H O T Ă R Â R E
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul

Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, pentru finanțarea Programului
Național de Dezvoltare Locală etapele I și II

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situaţiei
actuale

Programul național de dezvoltare locală (PNDL) a fost aprobat
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin
Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare. Programul
a fost conceput în vederea susținerii de către stat a autorităților
administrației publice locale prin alocarea de fonduri de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, în vederea implementării proiectelor de dezvoltare și
îmbunătățire  a infrastructurii locale.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din
fonduri publice, au fost instituite două etape pentru derularea
Programului național de dezvoltare locală, respectiv:

- etapa I – în care sunt incluse obiectivele de investiţii aflate în
finanţare la data de 31 decembrie 2016;

- etapa a II-a – pentru programarea bugetară 2017-2020, în cadrul
căreia se asigură finanțarea pentru un număr de până la 9.500 obiective
de investiţii noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată
prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din
care cel mult 2.500 de creşe şi grădiniţe şi cel mult 2.000 de unităţi de
învăţământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obţinerii
autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a
procesului educaţional, pentru care se asigură finanţarea multianuală,
conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.

Finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală în perioada
2017-2020 se face în conformitate cu legile bugetare și de rectificare
bugetară anuale, aferente perioadei de implementare, în limita creditelor
de angajament de 30.000.000.000 lei aprobat prin art. IV alin.(1) din
O.U.G. nr. 6/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
250/2017, cu modificările ulterioare, și a creditelor bugetare aprobate
prin legile bugetare anuale.



Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 au fost
aprobate credite bugetare în cuantum de 2.500.000 mii lei, care au fost
repartizate astfel:

- 583.590 mii lei pentru PNDL etapa I;
- 1.916.410 mii lei pentru PNDL etapa a II-a.
În temeiul art. 29 alin.(2) din Legea nr. 50/2019 au fost efectuate

virări de credite bugetare, între capitole bugetare și cele două etape ale
programului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. De
asemenea, prin Hotărârile Guvernului nr. 446/2019 și nr. 478/2019 a
fost alocată, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
suma de 900.000 mii lei, astfel încât la acest moment repartiția
creditelor bugetare pe cele două etape ale programului este următoarea:

- 642.590 mii lei pentru PNDL etapa I;
- 4.103.410 mii lei pentru PNDL etapa a II-a.
În perioada 2017- prezent au fost incluse la finanțare un număr de

7256 obiective de investiții în cadrul PNDL etapa a II-a, cu o valoare de
aproximativ 29,9 miliarde lei.

În cadrul PNDL etapa I, din obiectivele de investiții incluse la
finanțare au rămas în execuție un număr de 1.905 obiective de investiții
pentru care trebuie asigurate fonduri, conform legii, până la finalizarea
acestora, conform art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
6/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017,
fiind necesară suma de 3,69 miliarde lei.

La acest moment, situația execuției bugetare a bugetului
programului aferent anului 2019 este următoarea:

PNDL I – a fost transferată beneficiarilor suma de 640.366 mii lei,
din totalul de 642.590 mii lei;

PNDL II - a fost transferată beneficiarilor suma de 4.102.414 mii
lei, din totalul de 4.103.410 mii lei.

În prezent, pentru PNDL  este o execuţie bugetară de 99,93%.
Suma de 1.500.000 mii lei prevăzută prin prezentul proiect a fi

alocată din Fondul de rezervă pentru finanțarea PNDL etapele I și II
asigură continuitatea derulării programului în perioada imediat
următoare.

2. Schimbări
preconizate

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea
bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, potrivit cărora prin derogare
de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu
modificările și completările ulterioare, Prin derogare de la prevederile
art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările
ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2019 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare
Locală, inclusiv etapa a II-a, se propune prin prezentul proiect de act
normativ suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice pe anul 2019, la capitolul 70.01 "Locuințe,
servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale



administrației publice", cu suma de 1.500.000 mii lei din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2019, reprezentând credite bugetare, pentru finanțarea Programului
Național de Dezvoltare Locală, etapele I și II.
De asemenea, prin prezentul proiect se autorizează Ministerul
Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal
de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și
în volumul și structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice pe anul 2019.

3. Alte
informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

11.Impactul asupra mediului
concurential si domeniului
ajutoarelor de stat"

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

2.1 Impactul asupra sarcinilor
administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

2.2 Impactul asupra
întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

5.Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a-4a
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:
b) bugete locale:
c) bugetul asigurărilor sociale de



stat:

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

a) buget de stat, din acesta:
b) bugete locale:
c) bugetul asigurărilor sociale de

stat:
3. Impact financiar, plus/ minus,
din care:

a) buget de stat
b) bugete locale

Nu este cazul.

4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru a compensa
scăderea veniturilor bugetare

Nu este cazul.

6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

Nu este cazul.

7. Alte informaţii Prezentul act normativ nu generează influențe
financiare având în vedere că Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului este parte a
bugetului general consolidat.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative
suplimentare.

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

1.1 Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legislația în
domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

2. Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul actelor ce

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.



transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte 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 proiectului
de act normativ

Nu este cazul.

3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul
de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii de Guvern nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative
ale autorităţilor administraţiei
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:

Nu este cazul.



a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a

Ţarii
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 elaborării
proiectului de act normativ

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute
de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de
acte normative, precum şi a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, proiectul
fiind publicat pe site-ul instituției.

2. Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de act
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. Măsuri 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

Nu este cazul.

2. Alte informaţii Nu este cazul.



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre
a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice, pentru finanțarea Programului Național de
Dezvoltare Locală etapele I și II.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VASILE-DANIEL SUCIU

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI
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