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Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia  Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2014 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

     Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 

Publice a primit solicitări de la oraşul Aninoasa şi 

municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, de la comuna 

Izvoarele, judeţul Giurgiu, precum şi de la comuna 

Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa, pentru plata cheltuielilor 

urgente în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor 

specifice administraţiei publice. 

     Pentru anul 2014, conform prevederilor art. XVII alin. 

(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 

alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014,  prin 

derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea 

nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi 

alocate sume ordonatorilor principali de credite ai 

bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul 

de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice la o poziţie distinctă. 

     Oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara: 

     Prin adresa nr. 381/19.02.2013, înregistrată la MDRAP, 
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oraşul Aninoasa a solicitat sprijin prin alocarea a 4 

milioane lei din Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. La momentul respectiv nu era în vigoare 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014. 

     Prin adresa nr. 595/13.03.2014, înregistrată la Cabinetul 

Primului-Ministru sub nr. 5/1493/19.03.2014 şi remisă 

MDRAP, înregistrată sub nr. 19.992/20.03.2014, oraşul 

Aninoasa a solicitat alocarea din fondul de intervenţie a 

sumei de 5,5 milioane lei. La momentul respectiv nu au 

fost identificate sume disponibile din Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului. 

     Prin adresa nr. 334/11.04.2014, înregistrată la Cabinetul 

Primului-Ministru sub nr. 5/2557/06.05.2014, remisă 

MDRAP, înregistrată sub nr. 33.743/13.05.2014, Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România a solicitat 

sprijin pentru oraşul Aninoasa. La momentul respectiv nu 

au fost identificate sume disponibile din Fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului. 

     În data de 17 iunie 2013, prin Încheierea nr. 

868/F/2013, Tribunalul Hunedoara a admis cererea 

formulată de unitatea administrativ-teritorială a oraşului 

Aninoasa pentru deschiderea procedurii insolvenţei în 

dosarul nr. 4869/97/2013, dispunând deschiderea 

procedurii de insolvenţă împotriva unităţii administrativ - 

teritoriale a oraşului Aninoasa. 

     Intrarea în stare de insolvenţă, aşa cum este definită de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind 

criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-

teritoriale, a fost determinată de mai mulţi factori dintre 

care amintim următorii: 

     a) supraîndatorarea instituţiei publice prin contractarea 

unui credit pentru investiţii în valoare totală de 

2.783.992,98 lei în anul 2006, şi lipsa resurselor necesare 

acoperirii ratelor de capital si a dobânzilor aferente; 

     b) gradul nesatisfăcător de acoperire al datoriilor din 

veniturile bugetare proprii, care la data de 31.03.2013 

ajungeau la nivelul 4,28%; 

     c) gradul scăzut de colectare al impozitelor si taxelor; 

     d) situaţia economică dificilă la nivelul zonei având în 

vedere faptul că veniturile bugetare s-au diminuat 

semnificativ, datorită faptului că multe societăţi din zonă 
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au intrat în procedura insolvenţei iar şansele de a recupera 

debitele restante de la acestea sunt foarte reduse, iar 

ponderea acestor debite restante în totalul veniturilor se 

ridica la procentul de 66,95% la 31.03.2013; 

     e) acumularea de datorii care la data de 31.12.2012 se 

cifrau la suma de 6.599.872,00 lei, iar gradul de îndatorare 

era de 100,20%; 

     f) diminuarea sumelor repartizate de la bugetul 

consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale, 

datorită situaţiei economice dificile la nivel naţional; 

     g) ponderea mare a cheltuielilor de personal în totalul 

cheltuielilor bugetare datorită numărului de personal 

supradimensionat în raport cu nevoia de personal a unităţii 

administrativ-teritoriale, care în anul 2010 se situa la 

nivelul de 126 de persoane pentru ca în perioada 2011-

2012 să scadă până la numărul de 94 respectiv 78 de 

persoane, iar în prezent a ajuns la 47. 

     Principalul contribuabil la bugetul local al oraşului 

Aninoasa a fost Exploatarea Minieră până în momentul 

închiderii, în anul 2006. 

     Închiderea Exploatării Miniere Aninoasa din 2006 a 

avut numeroase implicaţii negative asupra bugetului local 

al oraşului Aninoasa, cum ar fi: 

- au fost reduse semnificativ veniturile proprii ale 

bugetului local, Exploatarea Minieră fiind cel mai 

important contribuabil la veniturile bugetului local; 

- având în vedere că majoritatea populaţiei active din 

zona se ocupa cu mineritul, rata şomajului a crescut; 

- scăzând veniturile locuitorilor, a scăzut atât gradul 

de colectare al taxelor și impozitelor de la persoane fizice, 

cât și sumele repartizate de la bugetul Consiliului Judeţean. 

     În data de 10.10.2006 s-a încheiat contractul de credit 

nr. 139/11.394/2006 cu Banca Comercială Română - 

Sucursala Petroşani, prin care oraşul Aninoasa primea o 

finanţare rambursabilă sub forma de credit de investiţii în 

valoare de 3.000.000 lei pe o perioada de 10 ani, ulterior la 

data de 22.10.2007 s-a încheiat un act adiţional la 

contractul iniţial de credit prin care s-a diminuat suma 

împrumutata prin creditul de investiţii pana la valoarea de 

2.783.992,98 lei. 

     Acest credit pentru investiţii fiind folosit pentru 
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următoarele obiective, cum ar fi: modernizare sediu 

administrativ, reabilitare atelier mecanic scoală, reparaţii 

capitale biserici, reparaţii capitale baze sportive, 

consolidare teren zona Complex Sportiv Arena, alimentare 

gaze naturale, recompartimentare bloc L, reparaţii capital 

case colonie, Proiecte tehnice și studii de fezabilitate, 

ecologizare pârâu Aninoasa, reţele termice exterioare bloc 

L. 

     Aceste investiţii finanţate din creditul contractat au fost 

finalizate într-o mare măsură, mai puţin alimentarea cu 

gaze naturale a oraşului. 

     Lipsa resurselor financiare a determinat neachitarea 

ratelor aferente creditului, valoarea restantă a acestuia 

fiind, la data intrării în insolvenţă, în sumă de 3.400.080,79 

lei ulterior, în urma aprobării planului de redresare, 

scăzând la 2.380.056,55 lei. 

     Cel mai înalt nivel al datoriilor a fost atins în 2011, 

acestea ajungând la suma de 10,561,927.00 lei. Acestea au 

scăzut la data intrării în insolvenţă până la suma de 

5.488.791,98 lei reprezentând, în întregime, arierate. 

Această scădere a datoriilor se datorează, în cea mai mare 

parte, unui management mult mai bun, pus în aplicare 

începând cu 2012. Reducerea datoriilor s-a realizat prin 

adoptarea unor măsuri absolut necesare printre care 

amintim: reduceri de personal, creşterea gradului de 

colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi alte 

măsuri care dacă ar fi fost adoptate la timp nu s-ar fi ajuns 

în această situaţie. 

     La data de 26.06.2014, prin sentinţa nr. 659/F/2014, 

Tribunalul Hunedoara a admis Planul de redresare 

financiară a oraşului Aninoasa. După mai multe negocieri, 

purtate de către primarul oraşului Aninoasa, 

administratorul judiciar şi adunarea creditorilor datoria de 

5.488.791,98 a fost redusă la valoarea de 3.908.239,49. 

Această reducere a arieratelor, în urma negocierilor, s-a 

tăcut conform art. 93 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 46/2013. 

     Valoarea arieratelor a fost încă o dată redusă datorită 

faptului că, în baza Ordinului ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 632/06.05.2014 

privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumelor 
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alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de 

dezvoltare locală veniturile bugetului local au fost 

suplimentate şi a fost achitată suma de 201.171,39. 

     În acest mod valoarea totală a arieratelor a scăzut până 

la suma de 3.707.068,1 lei. Oraşul Aninoasa solicită 

alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a 

sumei de 3.707.068,1 lei. 

      

     Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara: 
     Prin adresa nr. 7314/01.09.2014, înregistrată la 

M.D.R.A.P. sub nr. 66.546/04.09.2014, municipiul Lupeni 

a comunicat faptul că în baza Sentinţei civile nr. 

3.271/FCA/2012, pronunţată de Tribunalul Brăila, în 

dosarul nr. 1158/113/2012, în 10 decembrie 2012, ca 

urmare a litigiului cu S.C. Romlux Lighting S.R.L., 

S.C.P.E.J. Dumitru Marius-Vasile, Mişcoci Dorina Anca şi 

Stoian Codruţa - Sibiu (societate a executorilor 

judecătoreşti), au procedat la executarea silită a 

municipiului Lupeni prin poprirea conturilor deschise la 

Trezoreria Statului. 

     Municipiul Lupeni a transmis faptul că acest lucru a 

generat blocarea activităţii autorităţii administraţiei publice 

locale, întârzieri la plata obligaţiilor către alţi furnizori de 

utilităţi sau salariile angajaţilor. 

     Până la data solicitării, din suma de 4.453,26 mii lei la 

care a fost obligat la plată municipiul Lupeni către S.C. 

Romlux Lighting S.R.L., acesta a achitat din venituri 

proprii suma de 613,26 mii lei, rămânând să plătească 

suma de 3.840 mii lei. 

     Între municipiul Lupeni şi firma S.C. Romlux Lighting 

S.R.L. a fost încheiat contractul nr. 4/59 din 18.01.2008 de 

delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin 

concesiune, în municipiul Lupeni. 

     1. Fond 

     Prin sentinţa civilă nr. 3271/FCA/2012, pronunţată de 

Tribunalul Brăila, în dosarul nr. 1158/113/2012, în 10 

decembrie 2012, ca urmare a litigiului cu S.C. Romlux 

Lighting S.R.L., obligă pârâta municipiul Lupeni la plata 

următoarelor sume: 

a) 922.799,01  lei, reprezentând restul de achitat din 

rata 27 (13.172,98 lei) şi integral ratele 28-46 cu 
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penalităţi de întârziere în cuantumul stabilit pentru 

plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare, cu 

începere de la scadenţa facturilor şi până la plata 

efectivă; 

b) 465.535,11 euro, în echivalent lei la cursul leu/euro 

al BNR de la data plăţii plus TVA în cotă legală, cu 

penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi de la scadenţa 

obligaţiei de plată (3 luni de la rezilierea 

contractului), până la plata efectivă. 

c) 50.340,28 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, 

reprezentând  taxă judiciară de timbru şi onorariu 

avocat. 

d) În plus, dispune rezilierea contractului nr. 4/59 din 

18.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului de 

iluminat public prin concesiune, în municipiul 

Lupeni. Acest capăt e relevant, deoarece suma în 

euro, se stabileşte la 3 luni de la rezilierea obligaţiei 

de plată (10 martie 2013, curs BNR leu/euro 4,3544 

lei/1 euro). Suma în lei la momentul expirării 

termenului era de 2.027.126,08 lei. Cursul BNR din 

data de 08.09.2014 este de 4,4085 lei/1 euro, iar 

suma calculată este de 2.052.311,53 lei. 

     Prin Sentinţa Tribunalului Brăila nr. 556/FCA/2012, 

pronunţată în 22 februarie 2013, acesta dispune 

completarea Sentinţei  nr. 3.271/FCA/2012 şi obligă pârâta 

municipiul Lupeni şi la plata sumelor: 

a) 56.205,71 lei cu titlu de penalităţi de întârziere 

pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare 

restante pentru ratele 23-26 

b) 36.069,22 lei din rata 27 de la scadenţă până la data 

de 28.11.2012. 

     Prin Încheierile Tribunalului Brăila din 16.04.2013, 

respectiv din 08.07.2013, acesta rectifică unele erori 

materiale în sensul că cei 56.205,71 lei, admişi prin 

Sentinţa nr. 556/FCA/2012 nu reprezintă penalităţi de 

întârziere, ci contravaloare lucrări de reparaţii ornamente, 

la care se vor calcula penalităţi de întârziere. 

     La sumele de mai sus se adaugă penalităţile de 

întârziere pentru neplata obligaţiilor.  

     Municipiul Lupeni solicită alocarea din Fondul de 

rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 3.840 mii lei. 
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     Comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu: 

     Prin adresa nr. 3.989/08.09.2014 comuna Izvoarele 

solicită alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului a sumei de 1.099.268,37 lei. 

     Solicitarea este motivată prin faptul că împotriva 

comunei este pornită executare silită prin poprire de către 

S.C.A. Predoi şi asociaţii din Bucureşti. 

     Prin Sentinţa civilă nr. 132/2012, pronunţata în dosarul 

nr. 1634/236/2012 având ca reclamant firma SC Mega 

Electric Grup SRL şi pârât Comuna Izvoarele, datoria către 

firma respectivă, la data pronunţării sentinţei, era de 

2.294.994,23 lei, iar in prezent este de 1.099.268,37 lei. 

     În solicitare se arată următoarele: 

     1. La data de 26.12.2007 între comuna Izvoarele, 

judeţul Giurgiu şi SC Mega Electric Grup SRL a fost 

încheiat contractul nr.5669/26.12.2007, în valoare de 

2.640.000,00 lei, prelungit cu actul adiţional nr.2196/2008, 

cu valoarea de 972.000,00 lei, având ca obiect 

„Alimentarea cu apă comuna Izvoarele, satele: Izvoarele, 

Chiriacu și Valea Bujorului”, sursa de finanţare aferenta 

acestui contract fiind suportată conform Ordonanței 

Guvernului nr.7/2006 din bugetul de stat. 

     2. Deoarece, de la bugetul de stat nu au fost alocate 

sume, iar în bugetul local nu au existat fonduri din care să 

acopere contravaloarea lucrării, Comuna Izvoarele a fost 

acţionată în instanţă de către SC Mega Electric Grup SRL, 

astfel: 

     Pe rolul Judecătoriei Giurgiu a fost înregistrat dosarul 

cu nr. 1634/236/2012 având ca obiect validarea popririi 

înfiinţată în dosarul de executare nr.45/2010 al BEJ 

lordache Ramona Lucia la solicitarea creditoarei SC Mega 

Electric Grup SRL, asupra veniturilor debitoarei comuna 

Izvoarele pentru suma de 2.294.994,23 lei. 

     Prin Sentinţa civilă nr.4130/23.05.2012 pronunţată în 

dosarul anterior menţionat a fost admisă excepţia lipsei 

capacităţii de folosinţă a debitoarei Primăria comunei 

Izvoarele şi a fost respinsă cererea de validare a popririi ca 

fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără 

capacitate de folosinţă. 

     Împotriva Sentinţei civile nr.4130/23.05.2012 a 
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formulat recurs (calea de atac fiind calificată de către 

instanţa ca fiind apel) creditoarea SC Mega Electric Grup 

SRL. 

     Prin Decizia civilă nr. 132/19.10.2012 pronunţată de 

Tribunalul Giurgiu a fost admis apelul formulat, a fost 

schimbată în tot sentinţa atacată şi rejudecând a fost 

respinsă excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a debitoarei 

şi s-a dispus validarea popririi asupra sumelor datorate 

debitoarei de terţul poprit Trezoreria Giurgiu. 

     Împotriva Deciziei nr. 132/19.10.2012 s-a formulat 

recurs, recurs ce a fost respins prin Decizia nr. 

1663/22.10.2013, pronunţată de Curtea de apel Bucureşti. 

     Tot pe rolul Judecătoriei Giurgiu se afla înregistrat 

dosarul cu nr.2668/236/2013, având ca obiect cererea de 

validare a popririi înfiinţată în dosarul de executare nr. 

1755/2012, al Societăţii Civile Profesionale de Executori 

Judecătoreşti Dobra, Coşoreanu & Asociaţii la solicitarea 

creditoarei SC Mega Electric Grup SRL asupra veniturilor 

debitoarei, la Trezoreria Giurgiu pentru suma de 

3.084.123,87 lei. 

     Prin Sentinţa civilă nr.7485/31.10.2013, pronunţată de 

Judecătoria Giurgiu a fost respinsă cererea de validare a 

popririi ca fiind formulată împotriva unor persoane lipsite 

de calitate procesuală. Sentinţa nu a fost comunicata pana 

la acest moment nici comunei Izvoarele şi nici Trezoreriei 

Giurgiu. 

     În acest moment poprirea asupra conturilor comunei 

Izvoarele este instituită, în baza Sentinţei Civile nr. 

168/CAF/l2.08.2010, pronunţată în dosarul 

nr.451/122/2010 la Tribunalul Giurgiu, toate sumele aflate 

în conturile acesteia fiind indisponibilizate şi virate în 

conturile Societăţii Civile de Avocaţi Predoi&Asociaţii. 

     Prin adresa fără număr, SCA Predoi&Asociaţii 

ameninţă cu orice forme de executare silită, cum ar fi 

bunurile mobile care fac parte din domeniul privat al UAT 

comuna Izvoarele sau a bunurilor imobile, din domeniul 

privat, pe care aceasta le deţine. 

     Debitul principal a fost achitat astfel: 

a) 40.000,00 lei în data de 05.07.2011; 

b) 1.218,74 lei în data de 07.11.2011; 

c) 42.798,75 lei în data de 11.03.2013; 
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d) 1.071.802 lei în data de 21.03.2013 (această din 

urmă sumă fiind obţinută ca urmare a aprobării unui 

împrumut de la bugetul statului prin convenţia nr. 

1410/18.03.2013) 

e) suma de 142.153,00 lei în luna noiembrie 2013; 

     Suma pe care comuna Izvoarele o mai are de achitat 

este de 1.099.268,37 lei. 

    În acelaşi timp, comuna Izvoarele are de plătit, 

trimestrial la bugetul de stat, rate şi dobânzi în sumă de 

196.200 lei, conform contractelor de împrumut nr. 

607619/1410/2013 si nr. 610422/27.05.2013. 

     Comuna Izvoarele solicită alocarea din Fondul de 

rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 1.099.268,37 

lei. 

 

     Comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa: 
     Prin adresa nr. 4678/09.09.2014, comuna Ciocăneşti din 

judeţul Dâmboviţa a solicitat alocarea a 13.637.507,88 lei, 

argumentând prin: 

     Comuna Ciocăneşti a încheiat contractul de lucrări nr. 

3.834/09.12.2009 în valoare de 30.439.752,61 lei, fără 

TVA, cu S.C. PA&CO International SRL. 

     În perioada 2010-2011, executantul a realizat 55,2% din 

valoarea contractului, reprezentând 20.812.291,04 lei, însă 

comuna Ciocăneşti din lipsă de resurse financiare a achitat 

doar suma de 2.100.000 lei. 

     În aceste condiţii operatorul economic a sistat execuţia 

lucrărilor. 

      Firma S.C. PA&CO International SRL s-a adresat 

instanţei de judecată şi a obţinut prin Sentinţa civilă nr. 

2544/10.07.2012 emisă de  Tribunalului Dâmboviţa 

(rămasă definitivă şi irevocabilă în urma respingerii 

recursului) obligarea pârâtei la plata următoarelor sume: 

a) 18.712.291,04 lei contravaloare lucrări; 

b) 1.533.710,27 lei penalităţi de întârziere; 

c) 1.288 lei cheltuieli de judecată. 

     Titlul executoriu este executat prin B.E.J. Deaconescu 

Adrian din Târgovişte. Prin demararea procedurii de 

executare: 

a) au fost poprite conturile comunei Ciocăneşti; 

b) s-a instituit sechestru pe un teren de 75 ha; 
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     Comuna Ciocăneşti a depus cerere de compensare a 

sumei de 11.371.837 lei în temeiul art. 65 din Ordonanța 

Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2014. În cazul soluţionării favorabile a 

solicitării de compensare, comuna Ciocăneşti rămâne în 

continuare debitoare în favoarea S.C. PA&CO 

International SRL cu suma de 9.853.598 lei. 

     Comuna Ciocăneşti solicită alocarea sumei de 

13.637.507,88 lei, din care pentru stingerea sentinţei 

judecătoreşti  9.853.598 lei. Apreciem că suma de 

9.853.598 lei este eligibilă. 

 

     Municipiul Reşiţa: 

     Sistemul de termoficare în municipiul Reşiţa este prestat 

de către S.C. CET 2010 Reşiţa SRL, care datorită 

debranşărilor accelerate, a ajuns în insolvenţă. Sistemul 

deservea în anul 2000 cca. 2.200 de apartamente şi cca. 

100 de instituţii publice şi operatori economici. 

     La nivelul lunii noiembrie 2013 mai erau branşate 1.798 

apartamente, 50 de instituţii publice şi 36 de operatori 

economici. 

     În 2011 şi 2013 s-au derulat două licitaţii pentru 

încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii unui 

nou operator care nu s-au soldat cu declararea unui 

câştigător. 

     În 2014, în urma realizării analizei situaţiei sistemului 

de alimentare cu energie termică în municipiul Reşiţa s-a 

concluzionat faptul că singura opţiune fezabilă pentru iarna 

2014-2015 este renunţarea la sistemul centralizat de 

încălzire şi instalarea de centrale termice individuale pentru 

instituţiile publice (10 şcoli şi licee, 5 grădiniţe, două 

clădiri administrative ale primăriei), iar cetăţenii şi 

operatorii economici să-şi realizeze propriile sisteme de 

încălzire. 

     Suma totală a lucrărilor, conform adresei 1.851/2014 a 

municipiului Reşiţa, înregistrată la MDRAP sub nr. 

71.398/2014 este de 3.134.050 lei.  

     Suma solicitată din fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului este de 2.000.000 lei. Restul sumei de 

1.134.050 lei reprezintă contribuţia municipiului Reşiţa.   
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     Comuna Teaca, judeţul Bistriţa – Năsăud: 

     Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului şi 

Consiliului Judeţean Bistriţa - Năsăud nr. 

IA/16.13/IX/12.981/2014, înregistrată la MDRAP sub nr. 

70.787/15.09.2014,  a fost solicitată suma de 587.069 lei 

pentru Comuna Teaca, cu următoarele argumente:  

     a) Liceul Teoretic „Constantin Roman Vivu” Teaca a 

fost beneficiar al programului gestionat de către Ministerul 

Educației Naționale privind edificarea Campusurilor 

școlare și a școlilor de arte și meserii. 

     b) Astfel, în anul 2008 s-a atribuit contractul de lucrări 

nr. 948/2008 firmei Topaz Prodexim Grup S.R.L. În baza 

contractului, executantul s-a obligat să execute, finalizeze 

și să întrețină „Construcție și reabilitare Campus Școală de 

arte și Meserii Teaca, județul Bistrița Năsăud” iar 

achizitorul s-a obligat  să plătească executantului prețul de 

12.686.694, 83 lei din care suma de 2.025.599,55 lei 

reprezentând TVA. 

     c) Conform contractului, constructorul a demarat 

lucrările însă, din lipsă de fonduri, acestea au fost 

întrerupte în anul 2009. Lucrările executate și neachitate 

sunt în valoare de 587.069,12 lei. 

     d) Pentru recuperarea sumei, constructorul a acționat în 

instanță Liceul Teoretic „Constantin Roman Vivu” Teaca, 

iar Tribunalul Bistrița Năsăud, prin Sentința civilă nr. 

2098/2012 a admis acțiunea în dosarul nr. 5.741/112/2011 

și a obligat pârâtul să plătească sumele de 929.042,92 lei, 

reprezentând debit restant și 408.011,77 lei cu titlul de 

penalități de întârziere. Împotriva sentinței menționate a 

declarat recurs pârâtul Liceului Teoretic „Constantin 

Roman Vivu” Teaca. 

     e) Prin Decizia civilă nr. 7.571/2013 Curtea de Apel 

Cluj admite în parte acțiunea Liceului Teoretic „Constantin 

Roman Vivu” Teaca și îl obligă pe acesta la plata sumei de: 

1) 142.045,26 lei, reprezentând debit; 

2) și 276.638, 34 lei penalități. 

     f) Prin încheierea civilă nr. 652/CC/2014 Judecătoria 

Bistrița încuviințează executarea silită a Liceului Teoretic 

„Constantin Roman Vivu” Teaca pentru recuperarea sumei 

de 418.683, 60 lei. 

     g) Societatea civilă de executori judecătorești somează 
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Liceul Teoretic „Constantin Roman Vivu” Teaca la plata 

sumei de 430.364,50 lei (418.683,60 lei debit și penalități 

și 11.680,90 lei cheltuieli de executare). 

     h) Prin Sentința civilă nr. 1.790/2013 a Tribunalului 

Bistrița Năsăud, Liceul Teoretic „Constantin Roman Vivu” 

Teaca este obligat să plătească societății Ducomet S.R.L. 

(cesionarul creanțelor Topaz Prodexim Gup) suma de 

143.327,72 lei cu titlu de debit și penalități de întârziere de 

0,05% pe zi calculate de la data scadenței și până la data 

plății efective, precum și suma de 44 lei cheltuieli de 

judecată. Prin Încheierea civilă nr. 2050/CC/2014 

Judecătoria Bistrița încuviințează executarea silită pentru 

suma de: 

1) 156.704,62 lei;  

2) la care se adaugă penalități de întârziere de 0,05% 

pe zi calculate la debitul de 143.327,72 lei. 

     i) Prin Somația din 16.09.2014, SCEJ Andronesi 

Valerian Dorin și Andronesi Daniela Mariana pun în 

vedere Liceului Teoretic Constantin Roman Vivu să achite 

suma de 297.803, 16 lei, care se vor calcula penalități în 

continuare, până la data plății efective. 

     Față de acestea, Comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud 

solicită suma de 587.069,12 lei pentru achitarea obligațiilor 

stabilite de către instanțele judecătorești în sarcina Liceului 

Teoretic „Constantin Roman Vivu” Teaca. 

 

     Comuna Livezile, judeţul Bistriţa – Năsăud: 

     Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului şi 

Consiliului Judeţean Bistriţa - Năsăud nr. 

IA/16.13/IX/12.981/2014, înregistrată la MDRAP, sub nr. 

70.787/15.09.2014,  a fost solicitată suma de 317.243 lei 

pentru Comuna Livezile, cu următoarele argumente:  

     a) În baza Contractului de lucrări nr. 2.808/24.04.2009 

încheiat între Comuna Livezile și S.C. 5X5 Fotbal S.R.L. 

au fost executate lucrări parțiale la obiectivul „Modernizare 

bază sportivă – teren fotbal, localitatea Livezile”. 

     b) În opinia beneficiarului, Comuna Livezile, lucrările 

nu au fost efectuate corespunzător fiind depusă acțiune în 

justiție. Astfel, prin Sentința civilă nr. 960/2012 a 

Tribunalului Bistrița Năsăud, Comuna Livezile este 

obligată la plata sumei de 362.501,60 lei către S.C. 5X5 
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Fotbal S.R.L. 

     c) Prin Încheierea civilă nr. 5.030/CC/2013 Judecătoria 

Cluj Napoca încuviințează executarea silită împotriva 

Comunei Livezile în vederea recuperării de către creditorul 

S.C. 5X5 Fotbal S.R.L. a sumei de 363.622, 20 lei. 

     d) Prin Încheierea civilă nr. 11.061/CC/2013 a 

Judecătoriei Cluj Napoca, încuviințează executarea silită 

asupra bunurilor debitorului pentru recuperarea sumei de 

363.622,20 lei. 

     e) Societatea civilă de executori judecătorești somează 

în data de 29.07.2014 Comuna Livezile să achite 

creditorului S.C. 5X5 Fotbal S.R.L. suma de 393.469,20 

lei. În caz contrar se va proceda la vânzarea prin licitație 

publică a imobilului aferent sediului primăriei. 

     f) Societatea civilă de executori judecătorești, în data de 

10.06.2014, instituie poprire pe conturile Comunei Livezile 

și Consiliului Local al Comunei Livezile, județul Bistrița 

Năsăud. 

     g) În data de 27.08.2014, executorul judecătoresc 

publică spre cunoștința generală vânzarea la licitație 

publică a terenului în suprafață de 1.026 mp. și 

construcțiilor aferente sediului primăriei, arhivei și CT la 

prețul de 81.200 euro (echivalentul a 361.000 lei). 

     h) Potrivit memoriului justificativ nr. 7.628/12.09.2014 

al Primăriei Comunei Livezile transmis Instituției 

Prefectului județul Bistrița Năsăud și Consiliului Județean 

Bistrița Năsăud, din suma datorată a fost achitat un procent 

de 19,37%. 

     Față de acestea, Comuna Livezile, județul Bistrița 

Năsăud solicită suma de 317.243,20 lei pentru achitarea 

obligațiilor stabilite de către instanța judecătorească. 

 

     Comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa – Năsăud: 

     Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului şi 

Consiliului Judeţean Bistriţa - Năsăud nr. 

IA/16.13/IX/12.981/2014, înregistrată la MDRAP sub nr. 

70.787/15.09.2014,  a fost solicitată suma de 650.000 lei 

pentru Comuna Budacu de Jos, cu următoarele argumente:  

     a) În anul 2011, Comuna Budacu de Jos a încheiat cu 

societatea Instal ElectroMayer S.R.L. Bistrița un contract 

pentru lucrări de electrificare aferent proiectului 
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„Alimentare cu energie electrică la grup locuințe Comuna 

Budacu de Jos, localitatea Jelna spre Bistrița”. Executantul 

a efectuat lucrarea în proporție de 100% aferent căreia, din 

bugetul local a fost achitată până în prezent suma de 

70.000 lei. 

     b) Societatea a acționat în instanță pentru obligarea 

Comunei Budacu de Jos la plata cheltuielilor legate de 

executarea lucrărilor, conform contractului.  

     c) Prin Sentința Civilă nr. 644/2014, Tribunalul Bistrița 

Năsăud obligă Comuna Budacu de Jos să plătească 

reclamantei suma de 563.443,09 lei, cu titlu de preț 

neachitat. De asemenea, obligă pârâta să plătească 

societății suma de 777,66 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată.  

     Totodată, Comuna Budacu de Jos este obligată la plata 

sumei de 76.800 lei – dirigenția de șantier și consultanță 

precum și sumei de 10.556,91 lei – cota ISC. 

     Față de acestea, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița 

Năsăud solicită suma de 650.000 lei pentru achitarea 

obligațiilor stabilite de către instanța judecătorească și alte 

obligații de plată generate de proiectul menționat. 

 

     Comuna Parva, judeţul Bistriţa – Năsăud: 

     Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului şi 

Consiliului Judeţean Bistriţa - Năsăud nr. 

IA/16.13/IX/12.981/2014, înregistrată la MDRAP sub nr. 

70.787/15.09.2014,  a fost solicitată suma de 778.506 lei 

pentru Comuna Parva, cu următoarele argumente:  

     a) La nivelul Comunei Parva a fost implementat 

proiectul „Dezvoltarea locală în Comuna Parva” aferent 

căruia a fost încheiat Contractul nr. 132/2011 cu Societatea 

Dimex 2000 Company S.R.L.  

     b) Potrivit adresei nr. 2.165/2014, transmisă de primăria 

Comunei Parva Instituției Prefectului și Consiliului 

Județean Bistrița Năsăud pe parcursul derulării proiectului 

finanțat prin PNDR – Măsura 322, nu au fost decontate 

sume aferente cheltuielilor diverse și neprevăzute. 

    c) Primăria Comunei Parva a reușit să achitate, în 

măsura posibilităților financiare, o parte din totalul sumelor 

nerambursate, rămânând cu obligații de plată, înregistrate 

ca arierate în valoare de 778.506 lei. 
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     Față de acestea, comuna Parva, județul Bistrița Năsăud 

solicită suma de 778.506 lei pentru plățile restante generate 

de proiectul menționat. 

     Orașul Luduș, județul Mureș: 
     Potrivit adresei nr. 28.226/16.09.2014 a Orașului Luduș, 

județul Mureș, estimarea bugetară din impozitul pe venit a 

fost nerealistă, ca urmare a intrării în insolvență și faliment 

a trei operatori economici. Ca urmare a acestui fapt au fost 

angajate astfel cheltuieli care la această dată nu pot fi 

achitate. 

     Totodată, la nivel local se înregistrează următoarele 

dificultăți:  

     a) nu s-a asigurat plata  însoțitorilor pentru persoane cu 

handicap din lipsa fondurilor financiare, înregistrând 

restanțe la plata acestora pentru o perioadă pe 3 luni; 

     b) au fost finalizate lucrările la blocurile A.N.L. în luna 

decembrie 2013, unitatea administrativ-teritorială neavând 

sume cuprinse în buget pentru achitarea lucrărilor de 

racordare la utilități; 

     c) s-au realizat lucrări de întreținere și reparații curente 

la unitățile de învățământ fără posibilitatea achitării 

contravalorii acestora.  

     De asemenea, orașul Luduș are în derulare un contract 

de credit bancar cu nr. 447/29.11.2007, în valoare de  

5.246.290,04 euro care, din lipsa fondurilor bugetare 

pentru plata ratelor, dobânzilor și comisioanelor, poate 

determina începerea executării silite. 

     Totodată, la nivelul orașului Luduș a fost încheiată 

Convenția nr. 608.347/19.405/04.04.2013 cu Ministerul 

Finanțelor Publice în valoare totală de 1.337.146 lei 

(împrumut și dobânzi) pe o durată de 5 ani. 

     Orașul Luduș solicită plata sumei de 2.205.000 lei în 

temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014. 

Apreciem că valoarea potențială a fi eligibilă este în sumă 

de 1.900.000 lei. 

 

     Comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș: 

     Prin adresa nr. 3373/10.09.2014, înregistrată la MDRAP 

sub nr. 69.445/09.09.2014 Comuna Dudeștii Vechi a 

solicitat alocarea sumei de 852.072,19 lei pentru achitarea 

arieratelor. 



16 

 

     Prin adresa nr. 3492/16.09.2014, înregistrată la MDRAP 

nr. 71.566/16.09.2014, în completarea adresei anterioare 

argumentează că arieratele provin din executarea unor 

lucrări de reabilitare străzi și drumuri aferent cărora au 

rezultat obligații de plată către societatea Vitida Construct 

SRL. 

     De asemenea, comuna Dudeștii Vechi înregistrează 

obligații de plată către societatea Proconstructim Mi SRL 

pentru lucrările executate în cadrul proiectului 

Modernizarea căminului cultural și lucrări de pavaje și 

amenajări parcări. 

     Comuna Dudeștii Vechi solicită alocarea sumei de 

852.072,19 lei. 

2.Schimbări preconizate      Având în vedere situaţiile de blocaj financiar cu care se 

confruntă unitățile administrativ-teritoriale menționate 

anterior, iar autorităţile administraţiei publice locale nu 

dispun de fondurile necesare, în temeiul art. XVII alin.(1) 

şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014,  

prin prezentul act normativ se propune suplimentarea cu 

25.584 mii lei a bugetului Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul  2014, pentru oraşul Aninoasa şi municipiul 

Lupeni din județul Hunedoara, comuna Izvoarele din 

judeţul Giurgiu şi comuna Ciocăneşti din judeţul 

Dâmboviţa, municipiul Reșița din județul Caraș Severin, 

orașul Luduș din județul Mureș, comunele Teaca, Livezile, 

Budacu de Jos și Parva din județul Bistrița Năsăud. Suma 

de 25.584 mii lei se va repartiza pe unităţi administrativ-

teritoriale, după cum urmează: 

a) Oraşul Aninoasa, suma de 3.707 mii lei; 

b) Municipiul Lupeni, suma de 3.840 mii lei; 

c) Comuna Izvoarele, suma de 1.099 mii lei; 

d) Comuna Ciocăneşti, suma de 9.853 mii lei; 

e) Municipiul Reșița, suma de 2.000 mii lei; 

f) Orașul Luduș, suma de 1.900 mii lei; 

g) Comuna Teaca, suma de 587 mii lei; 

h) Comuna Livezile, suma de 317 mii lei; 

i) Comuna Budacu de Jos, suma de 650 mii lei; 

j) Comuna Parva, suma de 779 mii lei; 

k) Comuna Dudeștii Vechi, suma de 852 mii lei. 
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3. Alte informaţii  

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impactul social  

4. Impactul asupra mediului  Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

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) 

 

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 
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3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

   a) buget de stat 

    b) bugete locale 

      

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 

   b) din bugetul FNUAS 

      

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative 

suplimentare 

 

2. Compatibilitatea actului 

normativ cu legislaţia 

comunitară în materie 

Nu este cazul. 

3. Decizii ale Curţii Europene 

de Justiţie şi alte documente. 

Nu este cazul. 

4. Evaluarea conformităţii Nu este cazul. 

5.Denumirea actului sau 

documentului comunitar, 

numărul, data adoptării şi data 

publicării 

 

6. Alte acte normative şi /sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi organisme implicate. 

Nu este cazul. 
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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. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

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: 

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 actului 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 
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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. 

 

2.Alte informaţii  

 
 
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  

Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2014.  

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 

 

 

Nicolae - Liviu Dragnea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


