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Îndrumar pentru calculul excedentului bugetului loc al 

 

 

1. Cadrul legal - OUG nr. 114/02018 cu modific ările şi complet ările 
ulterioare 

Art. 3, alin (2) UnităŃile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi 
asociaŃiile de dezvoltare intercomunitară pot solicita finanŃare din Fond 
pentru obiectivele de dezvoltare ce se încadrează în domeniile prevăzute 
la art. 1 alin. (2), în următoarele condiŃii: 

   a) să deŃină autorizaŃia de construire sau devizele de lucrări şi 
memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuŃiei lucrărilor; 

   b) beneficiarii pot să deŃină concomitent cel mult două proiecte 
finanŃate din Fond, iar solicitarea de finanŃare pentru un proiect se face 
numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2); 

   c) să solicite finanŃare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar 
numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar 
principal; 

   d) suma solicitată la finanŃare să nu fie mai mare decât diferenŃa dintre 
valoarea proiectului şi excedentul bugetului local neutilizat la data 
solicitării finanŃării. În înŃelesul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, la 
stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror 
destinaŃie a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte 
de finanŃare; 

   e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă 
cerere de finanŃare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în 
curs de analiză; 

   f) să nu existe finanŃare dublă concomitentă pentru aceleaşi lucrări 
aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanŃate din Fond, 
provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituŃii de 
credit sau instituŃii financiare interne sau internaŃionale. 

 (3) UniversităŃile pot solicita finanŃare din Fond pentru obiectivele de 
investiŃii ce se încadrează în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3), în 
următoarele condiŃii: 

   a) să deŃină autorizaŃia de construire necesară demarării execuŃiei 
proiectului; 
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   b) beneficiarii să deŃină concomitent cel mult două proiecte finanŃate 
din Fond în acelaşi timp, iar solicitarea de finanŃare pentru un proiect se 
face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 
alin. (3); 

   c) valoarea solicitată la finanŃare să nu fie mai mare decât diferenŃa 
dintre valoarea proiectului şi excedentul neutilizat la data solicitării 
finanŃării. În înŃelesul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, la stabilirea 
excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinaŃie a fost 
stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanŃare; 

   d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă 
cerere de finanŃare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul 
de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză. 

 

2. Categorii de sume care se deduc din excedentul b ugetului local 
neutilizat la data solicit ării finan Ńării, a şa cum reiese din extrasul din 
trezorerie. 

• sume alocate prin hotărâre de guvern din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului sau din Fondul de intervenție la 
dispoziția Guvernului; 

• sume alocate prin hotărâri ale consiliului local sau judeŃean pentru 
obiective de investiŃii (conform art.58 din Legea nr.273/2006); 

• sume reprezentând contribuŃia proprie la proiecte finanŃate din 
fonduri publice sau fonduri nerambursabile, stabilite prin hotărâri 
ale consiliului local sau judeŃean(conform art.58 din Legea 
nr.273/2006); 

• sume aprobate prin hotărâri ale consiliului local sau judeŃean 
reprezentând "gol de casă"(conform art.58 din Legea nr.273/2006); 

• sume stabilite prin HCL sau HCJ pentru finanțarea sistemul de 
protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte 
cu handicap, precum și pentru furnizarea energiei termice către 
populație în sezonul rece 2018 – 2019; 

• sume reprezentând fonduri extene nerambursabile, precum și 
cofinanțarea națională aferentă acestor fonduri, încasate în 
anul/anii precedenți; 
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3. Exemplu de calcul 

• excedentul bugetului local conform extrasului din Trezorerie este 
de 1000 lei. 

• valoarea proiectului propus spre finanŃare este 1000 lei. 

• suma alocată prin hotărâre de guvern este de 200 lei. 

• sume alocată pentru obiective de investiŃii este de 200 lei. 

• contribuŃia proprie la proiecte este de 100 lei. 

• sume reprezentând fonduri externe nerambursabile este de 100 lei. 

• sume pentru finanŃarea sistemului de protecŃie al copilului este de 
100 lei. 

• "golul de casă" este de 50 lei. 

 

În acest caz, rezultă că excedentul bugetului local neutilizat la data 
solicitării finanŃării este de 250 lei (1000-750).  

Suma care poate fi solicitată la finanŃare este de 750 lei (1000-250). 


