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EXPUNERE DE MOTIVE

la legea privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la plata unor taxe şi
tarife pentru proiecte de interes public

Prezenta lege instituie mecanismul de scutire de la plata unor taxe şi tarife a unităţilor 

administrativ-teritoriale, sectoarelor municipiului Bucureşti, întreprinderilor publice, 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi regiunilor de dezvoltare, care au ca obiectiv 

realizarea de proiecte de interes public din fonduri europene şi/sau fonduri naţionale publice 

sau private în valoare de peste 100.000 lei.

Majoritatea unităţilor administrativ teritoriale se confruntă cu probleme financiare de 

amploare, fiind în imposibilitatea de a genera / colecta venituri care să asigure finanţarea 

cheltuielilor necesare funcţionării aparatului funcţional propriu şi infrastructurii de bază 

aflată în administrarea sa (iluminat public, apă, canalizare, etc ). Potrivit raportului anual al 

Curţii de Conturi, majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale se confruntă cu grave 

probleme financiare, bugetele anuale estimate fiind supaevaluate şi nerealiste, fapt care, în 

parctică, se transpune în lipsa fondurilor necesare realizării cheltuielilor bugetate, între care, 

frecvent, cele pentru întocmirea documentaţiei pentru proiectele de interes public.

In aceeaşi situaţie se află şi majoritatea altor persoane juridice care au ca obiect de 

activitate realizarea diferitelor servicii publice necesare cetăţenilor.

Infrastructura multor unităţi administrativ teritoriale lipseşte sau este învechită. 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, în 2018, 9,7 milioane de români locuiau în 

mediul rural şi doar 60% dintre aceştia au acces direct la o sursă de apă potabilă şi numai 

70% au acces la reţeaua naţională de drumuri, în timp ce una din patru grădiniţe din mediul 

rural are grupul sanitar în exteriorul clădirii. în mediul urban, după cum rezultă din 

informaţiile publice, se întâlnesc frecvent oraşe mici care au infrastructura învechită, de tip 

rural, lipsa totală sau lipsa modernizării infrastructurii stradale, iluminatului public, digitale, 

furnizarea de agent termic, şcolare, etc.

Pe de altă parte dintr-un studiu al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Publice, 

actualizat în februarie 2022, rezultă că rata de absorţie a fondurilor europene pentru categoria 

infrastructură mare este 57% din sumele disponibile. în perioada următoare România
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beneficiază de sume importante din Bugetul şi Programele Uniunii Europene, cu mult peste 

cela din perioadele anterioare, astfel că necesitatea întocmirii şi depunerii de proicete de 

investiţii de interes public este majoră şi urgentă.

întrucât realizarea unui proiect de interes public presupune, in etapa de început, 

obţinerea contra cost a unui număr important de avize, autorizaţii, etc şi întrucât foarte multe 

unităţi administrativ teritoriale şi persoane juridice care realizeză servicii de interes public nu 

colectează veniturile necesare suportării costului acestora, prezenta lege instituie un 

mecanism de scutire la plată a unor tarife pe care le plătesc unităţile administrativ-teritoriale, 

sectoarele municipiului Bucureşti , întreprinderile publice , asociaţiile de dezvoltare inter 

comunitară şi regiunile de dezvoltare.

Impactul socio-economic asupra mediului macro-economic, de afaceri, social şi asupra 

mediului înconjurător este major. Facilitarea întocmirii şi depunerii unor proiecte de interes 

public presupune accesarea unor fonduri pentru care România suportă costuri constând în 

contribuţii sau cheluieli cu creditele accesibile prin programele Uniunii Europene iar 

realizarea proiectelor publice generează venituri care permit plata acestor costuri. Susţinerea 

realizării proiectelor de interes public asigură antreprenorilor posibilităţi de a derula 

activităţile economic specifice la nivelul potenţialului lor, ceea ce permite reinvestirea 

câştigurilor în alte proiecte, majoararea sumelor plătite către bugetul consolidat al statului , 

ocuparea forţei de muncă, majorarea veniturilor salariale ale lucrătorilor şi scutirea statului de 

efectuarea unor cheltuieli într-o perioadă viitoare în care vor fi necesare măsuri ferme de 

combatere a unor crize suprapuse, în special prin realizarea de investiţii. în aceeaşi măsură, 

întrucât o bună parte din fondurile şi programele Uniunii Europene sunt rezervate realizării 

unor proiecte în domeniul mediului înconjurător, realizarea proiectelor de interes public va 

determina un impact important şi benefic pentru mediul înconjurător şi unităţile administrativ- 

teritoriale.
Sumele realizate de Bugetul general consolidat al satului din realizarea proiectelor de 

interes public scutite de plata tarifelor pentru avize, autorizaţii, etc, vor fi de zeci de ori mai 

mari decât sumele suportate de stat în conformitate cu prevederile prezentei legi. Astfel, din 

datele colectate de iniţiatori de la diferite unităţi administrativ- teritoriale, rezultă că, în medie, 

pentru un proiect de interes public în valoare de 1 milion euro tarifele pentu autorizaţii, avize, 

etc. însumează 5 mii euro, iar statul, în condiţiile colectării conform legii a impozitelor şi 

taxelor, colecteză, în funcţie de natura şi specificul proiectului, peste 100 mii euro.

Impactul financiar asupra Bugetului general consolidat al statului pentru următorii 7 

ani constă în plata de la buget a aproximativ 250 milioane euro şi încasarea a peste 5 miliarde 

euro ( luând în calcul realizarea , în medie, a 7 mii de proiecte de interes public scutite de
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plata autorizaţiilor, avizelor, etc. pe an cu o valoare medie de 1 milion euro ). Impactul 

financiar nu va fi distribuit uniform în următorii 7 ani întrucât depunerea majorităţii 

proiectelor se va face în urătorii 1-3 ani iar finalizarea acestor proiecte se estimează în 

următorii 3-7 ani, cele mai multe în următorii 3-5 ani. In aceste condiţii estimăm că în primii 

1-3 ani, statul va plăti aproximativ 150 milioane euro pentru sctutirea instituită prin prezenta 

lege pe care îi va recupera parţial în 1-3 ani şi integral în următorii 4-7 ani. Suma de 150 

milioane euro pentru următorii 3 ani va putea fi suportată de stat parţial prin reducerea 

Fondului la Dispoziţia Primului Ministru prevăzut în Legea Bugetului de Stat şi parţial din 

taxele şi impozitele încasate pentru proiectele de interes public începute .

Proiectul de lege privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la plata unor 

taxe şi tarife pentru proiecte de interes public nu are un impact semnificativ asupra legislaţiei 

în vigoare.

Pentru iniţierea proiectului de lege, iniţiatorii s-au consultat cu reprezentanţii unităţilor 

administrativ-teritoriale, întreprinderilor publice, societăţilor comerciale care contribuie la 

întocmirea proiectelor de interes public, consultanţi şi reprezentanţi ai ministerelor.

Măsurile de implementare ale mecanismului de scutire instituit prin proiectul legii sunt 

relativ simple, sunt prevăzute la art.3 şi constau, în principal, în conceperea şi aprobarea prin 

legislaţia subsecventă a unui formular tip sintetic cuprinzând fişa proiectului care asigură 

evidenţa în format electronic a proiectelor, documentaţiilor anexate, avizelor, autorizaţiilor, 

acordurilor, etc. solicitate şi emise şi a sumelor reprezentând tarifele pentru întocmirea şi 

transmiterea acestora.

Iniţiatori,

Ion lord^he^
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Tabel iniţiatori pentru

Legea privind scutirea unităţilor administrativ-teritorial de la plata unor taxe şi tarife
pentru proiecte de interes public
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