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Eseu 
 
Rezumat 
 
În aceast eseu se va descrie modul în care se elaborează şi se implementează bugetul 
curent în administraţia publică locală. Vom defini terminologia bugetului curent şi 
vom examina avantajele şi obstacolele posibile, asociate cu introducerea şi utilizarea 
unui sistem al fundamentării acestuia. Vom vorbi, de asemenea, despre paşii necesari 
în pregătirea, analiza, aprobarea şi monitorizarea bugetului curent. 
 
Definiţii  
 
Terminologia bugetului curent poate crea confuzii. Definiţiile date diferă de la o 
administraţie locală la alta datorită legilor naţionale şi locale. Cu scopul de a contribui 
la minimizarea confuziilor, în aceast eseu vor fi utilizate următoarele definiţii: 
 
• Buget curent – Un plan pentru cheltuielile curente şi mijloacele de finanţare ale 

acestora; este mijlocul primar de control al activităţilor de finanţare, achiziţionare, 
cheltuire şi prestare a serviciilor de către o administraţie publică locală. 

• Buget de investiţii – Un buget care conţine proiectele de investiţii din primul an al 
planului de investiţii; un plan pentru proiectele de investiţii propuse şi mijloacele 
de finanţare ale acestora. 

• Bazele contabilităţii – Atunci când contabilitatea se face pe bază de numerar, 
cheltuielile sunt considerate ca atare doar atunci când sunt făcute plăţile efective în 
numerar pentru bunurile achiziţionate sau serviciile prestate; atunci când 
contabilitatea se face pe bază de „angajament” sau „angajament modificat”, 
cheltuielile sunt considerate ca atare atunci când bunurile sunt achiziţionate sau 
serviciile prestate, indiferent dacă s-a făcut sau nu plata în numerar. 

• Rezerve de fonduri (rezerva bugetară, fond de rezervă) – Cont utilizat pentru a 
evidenţia că o parte din soldul de numerar al administraţiei publice locale este 
restricţionat în mod legal pentru scopuri specifice şi nu este disponibil pentru 
alocare şi pentru cheltuielile corespunzătoare. 

• Alocări (credite bugetare) – Autorizaţie legală dată de consiliul local / judeţean 
pentru a angaja cheltuieli şi obligaţii în scopuri specifice; de obicei sunt stabilite 
pentru o sumă limitată şi timp limitat. 

• Grevare – Angajament faţă de contractele privind bunuri sau servicii nerealizate; în 
planificarea bugetară, grevarea nu este considerată ca o cheltuială sau pasiv, ci 
cheltuială estimată rezultată din finalizarea unui contract în desfăşurare. 

• Cheltuieli – Obligaţii financiare curente care necesită fonduri publice. 
• Principiile de contabilitate general acceptate (GAAP) – Standarde minimale 

uniforme şi instrucţiuni cu privire la raportarea financiară şi contabilitatea în SUA. 
• Corpul administrativ pentru standardele contabilităţii (GASB) – Organism cu 

autoritate în stabilirea standardelor de contabilitate şi raportare financiară pentru 
entităţile administrative în SUA. 

• Departament, organizaţie, administrativ – În contextul eseului, aceşti termeni sunt 
utilizaţi cu caracter interschimbabil. 

• Organism guvernamental, consiliul oraşului, legislativul, consiliul, consilieri, 
parlament, oficiali aleşi – În contextul eseului, aceşti termeni sunt utilizaţi cu 
caracter interschimbabil. 

• Oraş, orăşel, comună, municipiu, autoadministraţie, administraţie, entitate 
administrativă – în contextul eseului, aceşti termeni sunt utilizaţi cu caracter 
interschimbabil. 



• Manager de oraş, executivul, şef al executivului, funcţionar administrativ – În 
contextul eseului, aceşti termeni sunt utilizaţi cu caracter interschimbabil. 

• Structură adoptată a autorităţii administrative  – Structură organizaţională 
(organigramă), care este o presupunere subînţeleasă pe întreg parcursul eseului.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Participare cetăţenească – Orice proces prin care cetăţenii influenţează deciziile 

publice ce afectează vieţile lor şi ale altor cetăţeni.  
• Funcţie – Un grup de activităţi înrudite, având ca scop realizarea unui serviciu 

major sau a unui program de reglementări, de care administraţia publică locală este 
responsabilă; exemple de funcţii sunt asigurarea siguranţei publice şi salubrizarea 
localităţii. 

• Activitate – Serviciu specific şi distinct realizat de o autoritate locală, pentru a 
îndeplini o funcţie de care administraţia publică locală este responsabilă. De 
exemplu,  departamentele de poliţie, de pompieri sau de sănătate pot fi toate 
activităţi din cadrul funcţiei de siguranţă publică. De exemplu, colectarea, 
depozitarea şi tratarea deşeurilor, curăţenia străzilor, întreţinerea parcurilor sunt 
activităţi desfăşurate în cadrul funcţiei de salubrizare.  

• Centru de cost / bugetar – Unitate organizaţională specifică, program sau activitate 
specifică gestionată de un conducător care are autoritatea de a stabili şi controla 
cheltuieli. Exemple de centre bugetare pot fi: serviciul de parcuri / spaţii verzi, 
curăţenia străzilor, unităţile de învăţămant, teatre, filarmonici.  

• Program – Un grup de activităţi, operaţiuni sau unităţi organizaţionale direcţionate 
către atingerea unor scopuri şi obiective specifice. 

• Buget pe articole – Buget bazat pe o listă de bunuri şi servicii pe fiecare 
departament, cum sunt salariile, materialele, serviciile publice şi investiţiile. Aceste 
liste se referă, de obicei, la cheltuieli. 

• Buget pe programe – Buget în care strucutura de cheltuieli este bazată în primul 
rând pe programe de lucru şi, în al doilea rând, pe relaţia cheltuieli / performanţă. 

• Buget bazat pe performanţă – Buget în care structura de cheltuieli este bazată în 
primul rând pe măsurarea performanţei activităţilor şi programelor de lucru. Un 
buget bazat pe performanţă poate include şi alte clasificări de cheltuieli, cum este 
aceea pe articole şi capitole, însă acestea sunt secundare.  

• Buget pe baza zero – Buget care face evaluarea anuală a scopului şi priorităţii 
fiecărui program analizând toate posibilităţile de cheltuieli. 

• Buget bazat pe ţintă / scop – Tip de buget în care, în forma sa cea mai simplă, 
fiecare departament primeşte o sumă maximă pentru cererea sa de buget.          

• Indicatori de performanţă – Cuantifică resursele utilizate, serviciile prestate, 
rezultatele şi costurile serviciilor. Se utilizează pentru a determina măsura în care 
s-au atins obiectivele. 
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• Obiective – Declaraţii privind realizările dorite sau planificate care sunt măsurabile 
într-o perioadă dată de timp. 

• Măsurarea rezultatelor (produsului) – Raportează rezultatele şi calitatea serviciilor 
prestate. Aceşti indicatori descriu în ce măsură serviciile îndeplinesc misiunea, 
scopurile şi obiectivele stabilite. 

 
Scopul bugetului 
 
Scopul bugetului este de a elabora un plan clar şi logic pentru alocarea resurselor 
autorităţii locale pentru programele esenţiale ale serviciilor publice, aşa cum sunt 
parcurile şi locurile de recreere, siguranţa publică, întreţinerea şi construcţia străzilor 
şi podurilor şi alte funcţii care asigură un mediu sigur, sănătos şi plăcut în comunitate. 
Dacă este elaborat în mod corect, bugetul este un mijloc de documentare oficială 
asupra politicilor financiare şi a programelor consiliului local, organismul responsabil 
de bunăstarea comunităţii. 
 
Avantaje 
 
Sunt câteva beneficii care rezultă din procesul de elaborare a bugetului curent. 
Acestea sunt: 
 
Bugetul este un document legal: 
 
• Asigură conformitatea cu legile şi reglementările în vigoare, printr-un proces 

stabilit de elaborare a bugetului. 
 
Bugetul este un document de stabilire a politicilor: 
 
• Exprimă politicile adoptate, elaborate pe baza alegerii scopurilor, obiectivelor sau 

priorităţilor şi determină căile pentru a le atinge. 
• Stabileşte priorităţile pentru nevoi variate în domeniul serviciilor, îndeosebi între 

programele noi şi cele aflate în derulare. 
• Oferă o cale de alocare a resurselor limitate. 
• Asigură o modalitate de a reflecta impactul schimbărilor politice asupra activităţii 

autorităţii locale, a nivelului serviciilor şi a prosperităţii financiare. 
• Recunoaşte oficial noile problemele financiare şi ne-financiare ale oraşului. 
 
Bugetul este un plan financiar: 
 
• Îndeplineşte scopul principal al bugetului curent, acela de instrument de 

reglementare a operaţiunilor financiare anuale. 
• Oferă informaţii cu privire la activităţile financiare din anul curent şi din cel trecut, 

pentru fiecare departament sau funcţie, incluzând cheltuielile anului curent şi cele 
din anul precedent. 

• Reflectă situaţia financiară a autorităţii locale la sfârşitul anului. 
• Oferă informaţii cu privire la sursele de venituri curente şi propuse. 
• Arată o legătură clară între bugetul curent şi cel de capital, unde plăţile în contul 

serviciului datoriei sunt alocate ca rambursare a ratei de împrumut şi a dobânzii. 
 
Bugetul este un plan de management 
 
• Gestionează serviciile şi cheltuielile prin alocarea de fonduri pentru programe 

specifice, destinate să îndeplinească obiective clar definite. 



• Stabileşte un plan detaliat cu privire felul serviciilor ce vor fi prestate şi în ce mod. 
• Oferă îndrumări elementare cu ajutorul cărora oficialii aleşi verifică personalul şi 

executivul în ceea ce priveşte realizarea serviciilor. 
• Conturează categoriile, obiectivele serviciilor şi sistemul financiar, care pot fi 

utilizate ca bază pentru raportările periodice, cu privire la situaţia acţiunilor 
autorităţii locale. 

 
Bugetul este un instrument de comunicare: 
 
• Oferă o explicare raţională pentru oficialii aleşi în prezentarea schimbărilor privind 

priorităţile, motivele deciziilor şi schimbărilor viitoare. 
• Asigură autorităţii locale un mijloc de obţinere a informaţiilor privind nevoile 

populaţiei, precum şi asupra opiniilor cetăţenilor privind activitatea sa. 
• Asigură publicitatea, într-o formă uşor de înţeles, a ceea ce autoritatea locală are de 

gând să facă în anul fiscal, a volumului sau a extinderii serviciilor planificate. 
• Ilustrează nevoile neîmplinite, prin evidenţierea programelor dorite, dar care nu pot 

fi finanţate. 
 
Moment de reflecţie 
 
Din când în când, în acest manual, vă vom da posibilitatea să meditaţi asupra celor 
lecturate şi să faceţi legătura cu experienţa proprie în domeniul procesului bugetar în 
cadrul administraţiei publice locale. Analizaţi cele cinci avantaje ale bugetului, care 
au fost enunţate mai sus. Care dintre ele este cea mai importantă pentru oficialii 
locali? De ce credeţi asta? Care dintre ele este cea mai puţin importantă? De ce? 
Răspundeţi la aceste întrebări şi folosiţi spaţiul de mai jos pentru a le nota. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Tipuri de buget 
 
De-a lungil timpului, în Statele Unite ale Americii au fost elaborate cinci tipuri 
principale de bugete:  
 
Buget pe capitole / articole   elaborat între anii ’20 şi ’50 
Buget pe programe   elaborat în anii ’60 
Buget pe bază de performanţă  elaborat în anii ’70 
Buget pe bază zero   elaborat în anii ’80 
Buget pe bază de ţintă / scop  elaborat în anii ’90 
 
Bugetul pe articole / capitole 
 
Un buget pe articole / capitole (de asemenea, numit şi buget pe capitole de cheltuieli) 
oferă o listă de bunuri şi servicii care urmează să fie achiziţionate de către fiecare 
departament, cu estimarea costului pentru fiecare bun sau serviciu. Exemplele includ 
cheltuieli: de personal, de materiale, de servicii şi de capital. Lista articolelor specifice 
ce urmează să fie achiziţionate decurge dintr-un plan de lucru, care enumeră articolele 
necesare pentru a îndeplini acel plan. Lista articolelor specifice face posibilă 
comparaţia costurilor acestora cu costurile articolelor similare achiziţionate în altă 



parte. Această comparaţie, la rândul ei, face posibilă determinarea corectitudinii 
cererii de finanţare de la buget. Odată ce consiliul aprobă bugetul, departamentele pot 
incepe achiziţionarea bunurilor şi serviciilor permise. 
 
Bugetul pe capitole şi articole (clasificaţia bugetară) este tipul de buget practicat în 
România potrivit normelor legale. Noua lege a finanţelor publice locale prevede, în 
principal această formulă. 
 



Exemplu: Bugetul (parţial) elaborat pe capitole, de către un Consiliu Judeţean 
 

 Centralizator 5902 Cultura Cod Prevederi 2000 Tr.I Tr. II Tr  III. Tr. IV 
  SERVICII PUBLICE GENERALE    - TOTAL 5902   
1 CHELTUIELI – TOTAL (rd.2 + rd.79 + rd.82 + rd.85)  7685000,00 1147400,00 1762100,00 2086603,00 2688897,00 
2    CHELTUIELI CURENTE 

(rd.3+rd.20+rd.54+rd.58+rd.71) 
01 7571000,00 1147400,00 1762100,00 2022603,00 2638897,00 

3    CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4 + rd.14 la rd.16 
+ rd.19) 

02 2281954,00 284900,00 477600,00 556903,00 962551,00 

4        Cheltuieli cu salariile (rd.5 la rd.13) 10 1598347,00 205970,00 352479,00 400251,00 639647,00 
5             Salarii de bază 10.01 1086992,00 152440,00 259211,00 297048,00 378293,00 
6             Salarii de merit 10.02 11000,00 0,00 3491,00 2559,00 4950,00 
7             Indemnizaţii de conducere şi alte indemnizaţii 10.03 97000,00 9936,00 21701,00 23723,00 41640,00 
8             Spor de vechime 10.04 194015,00 21236,00 44964,00 50572,00 77243,00 
9             Sporuri pentru condiţii de muncă 10.05 72340,00 8222,00 15949,00 19049,00 29120,00 

10             Plăţi pentru ore suplimentare 10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11             Fond de premii 10.07 129000,00 13860,00 5540,00 7300,00 102300,00 
12             Alte drepturi salariale acordate personalului 

încadrat cu contract de muncă 
10.08 4000,00 276,00 610,00 0,00 3114,00 

13            Drepturi salariale acordate personalului încadrat pe 
bază de convenţii civile 

10.09 4000,00 0,00 1013,00 0,00 2987,00 

14       Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 11 447333,00 56913,00 76487,00 101628,00 212305,00 
15       Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata 

ajutorului de şomaj 
12 80217,00 8007,00 16393,00 18398,00 37419,00 

16       Deplasări, detaşări, transferări (rd.17 + rd.18) 13 44153,00 2900,00 10000,00 11069,00 20184,00 
17            Deplasări, detaşări, transferări în ţară 13.01 44153,00 2900,00 10000,00 11069,00 20184,00 
18            Deplasări în străinătate 13.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19       Contribuţii pentru constituirea fondului de 

asigurări sociale de sănătate 
14 111904,00 11110,00 22241,00 25557,00 52996,00 



20    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 
(rd.21+rd.27+rd.30+rd.33+rd.41+rd.42+rd.46 la rd.49) 

20 944046,00 247500,00 230500,00 154700,00 311346,00 

21       Drepturi cu caracter social (rd.22 la rd.26) 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22            Rechizite şcolare 21.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23            Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi 

însoţitorii lor  
21.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24            Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada 
concursurilor şi a campionatelor 

21.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25            Drepturi pentru donatorii de sânge 21.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26            Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale 21.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27      Hrana (rd.28 + rd.29) 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28             Hrana pentru oameni 22.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29             Hrana pentru animale 22.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30      Medicamente şi materiale sanitare (rd.31+rd.32) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31             Medicamente 23.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32             Materiale sanitare 23.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
33      Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie (rd.34 la 

rd.40) 
24 486000,00 183787,00 108613,00 61700,00 131900,00 

34            Încălzit 24.01 290000,00 148805,00 68295,00 0,00 72900,00 
35            Iluminat şi forţa motrice 24.02 20000,00 3773,00 4227,00 5000,00 7000,00 
36            Apă, canalizare, salubritate 24.03 10000,00 2384,00 2716,00 2900,00 2000,00 
37            Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax 24.04 45000,00 5379,00 13221,00 12200,00 14200,00 
38            Furnituri de birou 24.05 37000,00 9686,00 5814,00 5300,00 16200,00 
39            Materiale pentru curăţenie 24.06 3000,00 1176,00 524,00 700,00 600,00 
40            Alte materiale şi prestări de servicii 24.07 81000,00 12584,00 13816,00 35600,00 19000,00 
41       Materiale şi prestari de servicii cu caracter 

funcţional 
25 15000,00 2000,00 2000,00 2000,00 9000,00 



42       Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament (rd.43 la rd.45) 

26 44000,00 0,00 11000,00 3000,00 30000,00 

43            Lenjerie şi accesorii de pat 26.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
44            Echipament 26.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
45            Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 

durată 
26.03 44000,00 0,00 11000,00 3000,00 30000,00 

46      Reparaţii curente 27 85000,00 0,00 29000,00 5000,00 51000,00 
47      Reparaţii capitale 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
48      Carţi şi publicaţii 29 211246,00 55713,00 44887,00 64000,00 46646,00 
49      Alte cheltuieli (rd.50 la rd.53) 30 102800,00 6000,00 35000,00 19000,00 42800,00 
50           Calificarea, perfecţionarea şi specializarea 

profesională a salariaţilor 
30.01 6800,00 0,00 0,00 6000,00 800,00 

51           Protocol 30.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52           Protecţia muncii 30.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53           Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 30.07 96000,00 6000,00 35000,00 13000,00 42000,00 
54    SUBVENŢII (rd.55) 34 4345000,00 615000,00 1054000,00 1311000,00 1365000,00 
55      Subvenţii (rd.56 + rd.57) 35 4345000,00 615000,00 1054000,00 1311000,00 1365000,00 
56           Alocaţii de la buget pentru instituţiile publice 35.01 4345000,00 615000,00 1054000,00 1311000,00 1365000,00 
57           Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi 

tarif 
35.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58   TRANSFERURI (rd.59 + rd.62) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59     Transferuri consolidabile (rd.60 + rd.61) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60     Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de 

asigurări sociale de sănătate 
39.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61     Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului 
sau sectoarelor municipiului Bucureşti către 
bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a copilului 

39.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62     Transferuri neconsolidabile (rd.63 la rd.70) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



63          Ajutoare sociale 40.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
64          Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 40.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
65    Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare 

Socială 
40.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66    Contribuţii la programe realizate cu finanţare 
internaţională 

40.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67    Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu 
handicap grav 

40.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68    Transferuri aferente Fondului pentru Dezvoltare 
Regională 

40.74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69    Alte transferuri 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
70    Ajutoare băneşti pentru energie termică 40.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
71   DOBÂNZI (rd.72+rd.77) 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
72     Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.73 la 

rd.76) 
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73           Dobânzi aferente datoriei publice interne 50.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
74           Dobânzi aferente datoriei publice externe 50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
75           Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea 

titlurilor de valoare în condiţiile legii 
50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76           Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 50.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
77     Plăţi de dobânzi (rd.78 ) 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78           Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de 

tezaur 
51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79   CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.80 + rd.81) 70 114000,00 0,00 0,00 64000,00 50000,00 
80     Investiţii ale instituţiilor publice 72 114000,00 0,00 0,00 64000,00 50000,00 
81     Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi 

companiilor naţionale şi societăţilor comerciale 
cu capital majoritar de stat 

73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82   ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.83)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



83     Împrumuturi (rd.84) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
84          Împrumuturi temporare pentru înfiinţarea unor 

instituţii şi servicii publice de interes local sau a 
unor activităţi finanţate imtegral din venituri 
extrabugetare 

80.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE 
DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 
(rd.86+rd.89) 

84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86     Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi  şi 
comisioane aferente acestora din fondul de 
garantare (rd.87+rd.88) 

86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87         Rambursări de credite externe 86.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
88         Plăţi de dobânzi şi comisioane 86.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
89     Rambursări de împrumuturi (rd.90 la rd.93) 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
90         Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de 

tezaur 
87.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91         Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria 
statului 

87.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92         Rambursare de împrumuturi interne pentru investiţii 87.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
93         Rambursare de împrumuturi externe pentru investiţii 87.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Centralizator 6002 Asistenţa socială Cod Prevederi 2000 Tr.I Tr. II Tr  III. Tr. IV 
    SERVICII PUBLICE GENERALE    - TOTAL 6002   
1 CHELTUIELI – TOTAL (rd.2+rd.79+rd.82+85)  54568018,00 7358868,00 14268316,00 14599886,00 18340948,00 
2    CHELTUIELI CURENTE (rd.3 + rd.20 + rd.54 + 

rd.58 + rd.71) 
01 50700910,00 6933574,00 11898610,00 13039886,00 18828840,00 

3    CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4 + rd.14 la rd.16 
+ rd.19) 

02 28836709,00 3761239,00 7270945,00 7901406,00 9903119,00 

4        Cheltuieli cu salariile (rd.5 la rd.13) 10 20522432,00 2720588,00 5174939,00 5570103,00 7056802,00 
5             Salarii de bază 10.01 14217627,00 1888077,00 3795048,00 4034978,00 4499524,00 
6             Salarii de merit 10.02 665313,00 46692,00 109168,00 120781,00 388672,00 
7             Indemnizaţii de conducere şi alte indemnizaţii 10.03 295792,00 15968,00 65814,00 72481,00 141529,00 
8             Spor de vechime 10.04 2366419,00 321822,00 664896,00 737570,00 642131,00 
9             Sporuri pentru condiţii de muncă 10.05 1036015,00 143550,00 368969,00 409282,00 114214,00 

10             Plăţi pentru ore suplimentare 10.06 144192,00 10493,00 12160,00 14510,00 107029,00 
11             Fond de premii 10.07 814396,00 222426,00 23621,00 37350,00 530999,00 
12             Alte drepturi  salariale acordate personalului 

încadrat cu contract de muncă 
10.08 934403,00 67461,00 114968,00 109023,00 642951,00 

13          Drepturi salariale acordate personalului încadrat pe 
bază de convenţii civile 

10.09 48275,00 4099,00 20295,00 34128,00 -10247,00 

14       Contribuţii pentru asigurari sociale de stat 11 5749895,00 696502,00 1493108,00 1661456,00 1898829,00 
15       Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata  

ajutorului de şomaj 
12 1035535,00 126389,00 249488,00 277681,00 381977,00 

16       Deplasări, detaşări, transferări (rd.17+rd.18) 13 33993,00 1229,00 4193,00 3411,00 25160,00 
17            Deplasări, detaşări, transferări în ţară 13.01 33993,00 1229,00 4193,00 3411,00 25160,00 
18            Deplasari în străinătate 13.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19       Contribuţii pentru constituirea fondului de 

asigurări sociale de sănătate 
14 1494854,00 216531,00 349217,00 388755,00 540351,00 



20    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.21 + 
rd.27 + rd.30 + rd.33 + rd.41 + rd.42 + rd.46 la rd.49)

20 21864201,00 3172335,00 4627665,00 5138480,00 8925721,00 

21       Drepturi cu caracter social (rd.22 la rd.26) 21 504500,00 19684,00 50000,00 350000,00 84816,00 
22        Rechizite şcolare 21.01 283036,00 3036,00 20000,00 210000,00 50000,00 
23           Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi 

însoţitorii lor  
21.02 44699,00 199,00 10000,00 20000,00 14500,00 

24            Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada 
concursurilor si campionatelor 

21.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25            Drepturi pentru donatorii de sânge 21.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26            Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale 21.05 176765,00 16449,00 20000,00 120000,00 20316,00 
27      Hrana (rd.28 + rd.29) 22 5207000,00 963986,00 1137335,00 1664931,00 1440748,00 
28             Hrana pentru oameni 22.01 5130988,00 949559,00 1115750,00 1644931,00 1420748,00 
29             Hrana pentru animale 22.02 76012,00 14427,00 21585,00 20000,00 20000,00 
30      Medicamente şi materiale sanitare (rd.31 + rd.32) 23 1070300,00 133469,00 216295,00 400000,00 320536,00 
31             Medicamente 23.01 783605,00 109539,00 170330,00 350000,00 153736,00 
32             Materiale sanitare 23.02 286695,00 23930,00 45965,00 50000,00 166800,00 
33      Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie (rd.34 la 

rd.40) 
24 4094300,00 1311693,00 1077575,00 700000,00 1005032,00 

34             Încălzit 24.01 1674110,00 750185,00 443925,00 150000,00 330000,00 
35             Iluminat şi forţa motrice 24.02 572275,00 151215,00 131060,00 120000,00 170000,00 
36             Apă, canalizare, salubritate 24.03 431203,00 81203,00 120000,00 120000,00 110000,00 
37             Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax 24.04 302419,00 60814,00 70705,00 70000,00 100900,00 
38             Furnituri de birou 24.05 117202,00 27237,00 24965,00 20000,00 45000,00 
39             Materiale pentru curăţenie 24.06 363656,00 47821,00 120835,00 100000,00 95000,00 
40             Alte materiale si prestari de servicii 24.07 633435,00 193218,00 166085,00 120000,00 154132,00 
41           Materiale şi prestări de servicii cu caracter 

functional 
25 888000,00 109785,00 123250,00 292220,00 362745,00 



42      Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament (rd.43 la rd.45) 

26 1679300,00 221336,00 223515,00 500000,00 734449,00 

43            Lenjerie şi accesorii de pat 26.01 277617,00 11757,00 50860,00 100000,00 115000,00 
44            Echipament 26.02 978209,00 78810,00 109950,00 300000,00 489449,00 
45            Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 

durată 
26.03 423474,00 130769,00 62705,00 100000,00 130000,00 

46      Reparaţii curente 27 2754034,00 275256,00 1103995,00 791329,00 583454,00 
47      Reparaţii capitale 28 5424267,00 100590,00 662210,00 400000,00 4261467,00 
48      Cărţi şi publicaţii 29 105000,00 909,00 10000,00 10000,00 84091,00 
49      Alte cheltuieli (rd.50 la rd.53) 30 137500,00 35627,00 23490,00 30000,00 48383,00 
50           Calificarea, perfecţionarea şi specializarea 

profesională a salariaţilor 
30.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51           Protocol 30.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52           Protecţia muncii 30.03 24600,00 24520,00 80,00 0,00 0,00 
53           Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 30.07 112900,00 11107,00 23410,00 30000,00 48383,00 
54    SUBVENŢII (rd.55) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55      Subvenţii (rd.56+rd.57) 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
56           Alocaţii de la buget pentru instituţiile publice 35.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
57           Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi 

tarif 
35.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58   TRANSFERURI (rd.59 + rd.62) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59     Transferuri consolidabile (rd. 60+rd.61) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60     Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de 

asigurări sociale de sănătate 
39.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61     Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului 
sau sectorului municipiului Bucureşti către 
bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a copilului 

39.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62     Transferuri neconsolidabile (rd.63 la rd.70) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



63          Ajutoare sociale 40.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
64          Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 40.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
65     Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare 

Socială 
40.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66     Contribuţii la programe realizate cu finanţare 
internaţională 

40.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67     Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu 
handicap grav 

40.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68    Transferuri aferente Fondului pentru Dezvoltare 
Regională 

40.74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69    Alte transferuri 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
70    Ajutoare băneşti pentru energie termică 40.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
71   DOBÂNZI(rd.72+rd.77) 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
72     Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.73 la 

rd.76) 
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73           Dobânzi aferente datoriei publice interne 50.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
74           Dobânzi aferente datoriei publice externe 50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
75           Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea 

titlurilor de valoare în condiţiile legii 
50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76           Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 50.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
77     Plăţi de dobânzi (rd.78 ) 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78           Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de 

tezaur 
51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79   CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.80 + rd.81) 70 3867108,00 425294,00 2369706,00 1560000,00 -487892,00 
80     Investiţii ale instituţiilor publice 72 3867108,00 425294,00 2369706,00 1560000,00 -487892,00 
81     Investitii ale regiilor autonome, societăţilor şi 

companiilor naţionale şi societăţilor comerciale 
cu capital majoritar de stat 

73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82   ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.83)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



83     Împrumuturi (rd.84) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
84          Împrumuturi temporare pentru înfiinţarea unor 

instituţii şi servicii publice de interes local sau a 
unor activităţi finanţate imtegral din venituri 
extrabugetare 

80.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85  RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI 
ŞI COMISIOANE LA CREDITE (rd.86 + rd.89)

84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86     Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi  şi 
comisioane aferente acestora din fondul de 
garantare(rd.87+rd.88) 

86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87         Rambursări de credite externe 86.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
88         Plăţi de dobânzi şi comisioane 86.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
89     Rambursări de împrumuturi (rd.90 la rd.93) 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
90         Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de 

tezaur 
87.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91         Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria 
statului 

87.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92         Rambursare de împrumuturi interne pentru investiţii 87.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
93         Rambursare de împrumuturi externe pentru investiţii 87.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective
realizarea a 30  km tratamente bituminoase;

realizarea a 100 mii mp reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice

realizarea a 3 km covoare asfaltice într-un strat;

realizarea a 6 km ranforsări îmbrăcăminţi asfaltice în două straturi; 

realizarea a 1 km ranforsări îmbrăcăminţi cu beton de ciment

lucrări de întreţinere poduri şi podeţe în valoare de 500 mil. lei  

lucrări de întreţinere curentă drumuri şi poduri 
în valoare de 3300 milioane lei.

Misiune

Construirea, repararea, 
consolidarea şi 

întreţinerea reţelei de 
drumuri şi poduri 

Scop: 
Asigurarea 

viabilităţii şi stării tehnice 
corespunzătoare a 

drumurilor judeţene şi a 
podurilor comunale 

clasate 

Performanţe
cost:24 md lei

Reducerea 
accidentelor cu 10 %

Fluidizarea circulaţiei 
prin creşterea vitezei 
medii orare cu 5-10 

km/oră 

Reducerea costului 
transportului cu 4 %



Bugetul pe bază de programe (incluzând sistemele de planificare şi programare a 
bugetului - BBP) 
 
Bugetul bazat pe programe, numit de asemenea PPBS, a apărut ca rezultat al încercării de 
a găsi o modalitate de a alege între alternativele de prestare a serviciilor, şi abordează 
următoarele probleme: 
 
• Ce vrem să obţinem (scopul)? 
• Cât ne va costa să atingem acest scop? 
 
Această metodă de fundamentare a bugetului este o modalitate de organizare a 
activităţilor pe programe (activităţi sau servicii cu un scop comun), identificând 
alternativele de atingere a scopului, determinând costurile şi beneficiile pentru fiecare 
alternativă şi selectând alternativa care maximizează beneficiile. Odată ce costurile totale 
şi nivelul de performanţă sunt cele mai importante – şi nu costul fiecărui articol – 
alocările bugetare pot fi făcute pe programe, şi nu pe articolele tradiţionale pentru fiecare 
departament. Bugetul pe programe este de obicei acceptat împreună diverşi indicatori de 
performanţă. 
 
PPBS, în înţelegerea sa deplină, necesită o muncă enormă de analiză şi de birou. 
Elemente ale  acestei metodologii au fost preluate în alte forme de fundamentare 
bugetară, cum ar fi bugetul pe bază de performanţă şi cel pe bază zero. Astfel, 
administraţia publică locală utilizează, încă, multe din trăsăturile caracterisitice PPBS, 
cum sunt: definirea scopului pentru fiecare program şi raportarea informaţiei bugetare 
(execuţie bugetară) pe programe, şi nu pe departament.  
 
Bugetul pe bază de performanţă 
 
Scopurile bugetului pe bază de performanţă sunt: 
 
• Elaborarea unui plan de lucru pentru a justifica bugetul total; 
• Asigurarea unei baze pentru a compara costul şi calitatea serviciului;  
• Asigurarea unui control permanent asupra îndeplinirii scopurilor de către programele 

finanţate de buget. 
 
Măsurarea normei de lucru, cum ar fi numărul de clienţi deserviţi sau numărul de citaţii 
emise, ajută la justificarea bugetului. Măsurarea costului şi resurselor, cum ar fi cost pe 
client sau cost pe citaţie emisă, ajută să se evalueze dacă furnizarea serviciului este 
eficientă şi economică. Măsurarea resurselor şi a produsului, cum sunt: nivelul de 
participare cetăţenească, perioada de aşteptare a clienţilor sau rata recidivismului (acolo 
unde poliţia este subordonată administraţiei publice locale) reflectă măsura în care 
programele îndeplinesc scopurile. Ideal, bugetul ar trebui să compare nivelul de 
performanţă pentru anul viitor cu nivele reale de performanţă ale anilor precedenţi.     
 
Un alt manual din această serie, intitulat „Măsurarea Performanţei”, oferă instrucţiuni 
detaliate cu privire la elaborarea şi utilizarea măsurării indicatorilor de performanţă.  



Exemplele, care urmează, reprezintă modul în care majoritatea oraşelor au integrat 
bugetele pe programe şi pe bază de performanţă în bugetele curente. 
 
Program: Menţinerea reţelei   Departamentul: Apă 
 
Descrierea responsabilităţilor: Serviciul de întreţinere a reţelei de apă este responsabil 
de reparaţia şi menţinerea în stare de funcţionare a reţelelor de conducte principale de 
distribuţie a apei, a reţelelor de deservire, a supapelor, a hidranţilor de incendii şi a 
gurilor de canal. Activităţile principale includ repararea sau înlocuirea reţelelor principale 
şi de deservire, care sunt sparte sau au scurgeri, incluzând serviciul de conectare, 
operarea şi repararea hidranţilor de incendii şi a supapelor de apă, care sunt defecte sau 
nu funcţionează bine, precum şi ajustarea înălţimii apometrelor, supapelor şi a hidranţilor 
de incendii. Acest serviciu dispune şi de un depozit, ce furnizează piese de schimb şi 
echipamente care vin în sprijinul echipei de intervenţie. 
 
Realizările din 1997-1998: 
 
Au fost reparate 1510 spargeri de conducte principale. 
Au fost instalate 25 de supape, 5 hidranţi şi 10 conducte principale.     
Au fost realizate 8875 lucrări în anul curent. 
 
Obiective pe 1998-1999: 
 
Asigurarea unui sistem eficace de distribuţie a apei, minimizând pierderile şi costurile 
aferente. 
Asigurarea unui sprijin eficace departamentului, prin funcţionarea eficientă a depozitului 
central şi printr-un program de menţinere a echipamentului. 
Stabilirea unei relaţii eficace cu publicul, avându-se în vedere orientarea către client. 
Identificarea problemelor în cadrul sistemului de distribuţie a apei şi de sprijin în găsirea 
soluţiilor la problemele identificate. 
 
Măsurarea performanţei / Indicatori de performanţă 
 
       97-98  98-99  99-00 
       Realizat Realizat Propus 
 
Repararea spargerilor principale, în medie, în  
4,5 ore sau mai puţin      4,3  4,4  4,5 
 
Înlocuirea serviciului, în medie, în 3,5 ore  
sau mai puţin      3,3  3,4  3,5 
 
Menţinerea timpului ocupat al  
echipei de intervenţie la 2 % sau mai puţin          0,68 %             0,77 %  2,0 % 
 
 



Bugetul pe baza zero (BBZ)        
 
Bugetul pe baza zero îşi propune realizarea unei evaluări anuale a scopului fiecărui 
program şi a priorităţilor sale, analizând toate posibilităţile de cheltuieli. Fiecare program 
pregăteşte un  buget „la un nivel de bază”, care reflectă cerinţele minime necesare pentru 
a-şi îndeplini obiectivele. „Pachetul de îmbunătăţire” este oferit pentru domeniile 
programului unde pot fi furnizate servicii suplimentare. În acest caz, membrii consiliului 
pot lua decizii cum ar fi: de a nu reînnoi un program existent, optând pentru finanţarea 
unui pachet de susţinere pentru un alt program, sau chiar de a finanţa nivelul de bază al 
unui serviciu în totalitate nou. 
 
Ca şi în cazul bugetului pe programe, elementele BBZ, încă, sunt folosite în oraşele din 
Statele Unite ale Americii în forma de „pachet decizional”, care reprezintă nivelul  
cheltuielilor marginale pentru diferite niveluri de efort şi costuri. Fiecare unitate de 
decizie (nivelul „cel mai de jos” dintr-o organizaţie, unde se pot lua decizii cu privire la 
buget) pregăteşte cel puţin trei pachete decizionale: 
 
• Un pachet la un nivel de bază, care răspunde doar nevoilor esenţiale; 
 
• Un pachet curent de servicii, care asigură furnizarea serviciilor la nivelul curent;  
 
• Un pachet îmbunătăţit, care permite unităţii de decizie să extindă serviciile sale, cu 

scopul de a satisface necesităţile, care în prezent sunt încă nesatisfăcute. 
 
Unităţile de decizie pot pregăti mai multe pachete de îmbunătăţire, decât unul singur, 
fiecare reprezentând un nivel diferit de efort pentru îmbunătăţire. Pachetele, de la toate 
unităţile de decizie, sunt, apoi, clasificate conform nevoii percepute pentru fiecare pachet. 
În comparaţie cu PPBS, care utilizează criterii mai obiective pentru finanţare, BBZ se 
bazează, în procesul de clasificare a pachetelor, pe judecăţile subiective ale membrilor 
consiliului. 
 
Un exemplu, de formular de cerere de buget pe baza zero din SUA, este prezentat în 
continuare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANALIZA NIVELULUI SERVICIULUI PRESTAT   ⎯    ANUL FISCAL (AF) 1994 - 1995 
 
NIVELUL SERVICIULUI :  2 DIN 2 RANGUL DEPARTAMENTULUI: 4 DIN 4, RANG 

DISTRICTUAL 402 
NUMELE / NR DEPARTAMENTULUI COMISIA / MANAGERUL DE DISTRICT (050) 
NUMELE / NR ARTICOLULUI DIN BUGET  OFICIUL DE IMBUNĂTĂŢIRE A PRODUCTIVITĂŢII (074) 
SCURTĂ DESCRIERE URMĂRIREA EXCELENŢEI ÎN ACTIVITATE (NIVELUL 

CURENT) 
 
DECLARAŢIE DE MISIUNE: Să lucreze în parteneriat cu conducerea districtuală la crearea unui mediu 
care să genereze şi să susţină o cultură organizaţională de îmbunătăţiri continue.   
 
FINANŢARE DE 
NIVEL: 

AF 95
NIVEL ACTUAL

AF 95
CUMULAT  

AF 94 
RECTIFICAT 

AF 93
REAL

DISTRICTUAL 45 572 416 119 400 238 403 722
FEDERAL 0 0 0 0
STATAL 0 0 0 0
ALTUL 0 0 0 0
  TOTAL 45 572 416 119 400 238 403 722
POZIŢII FT 

1 
PT 

0 
TP

0
FT

7
PT

0
TP

0
FT

7
PT

0
TP 

0 
FT 

7 
PT

0
TP

0
 
DESCRIEREA SERVICIULUI OFERIT: Nivelul actual permite încă un post de Consultant intern. Nivelul 
actual permite adăugarea unui proiect de refacere a departamentelor. În cadrul proiectului de refacere, 
activităţile principale sunt formarea şi instruirea unui nou Comitet de organizare la nivel departamental şi 
formarea Echipei de refacere. Consultantul furnizează Echipei expertiza tehnică, sub mai multe forme, 
cum sunt: Tehnicile de proiectare a proceselor; Analiza structurilor de organizaţie; Analiza sistemelor 
informatice; Dezvoltarea sistemelor de resurse umane, astfel încât să includă selecţia, angajarea, instruirea, 
dezvoltarea profesională, evidenţierile şi recompensele. 
         
 
DESCRIEREA MĂSURILOR DIN PROGRAM 

AF 95
NIVEL 

ACTUAL

AF 95 
 

CUMULAT 

AF 94 
 

ESTIMAT 

AF 93

REAL
1. PROIECTE DE REFACERE A SISTEMELOR DE 

LUCRU DIN DEPARTAMENTE 
1 5 3 3

2. CONSULTANŢĂ DE LA ECHIPA OPERATIVĂ DE 
PLANIFICARE A CALITĂŢII 

0 3 3 0

3. CONSULTANŢĂ DIN PARTEA CONDUCERII 
ORGANIZAŢIEI 

0 1 1 1

4. CONSULTANTA DE LA ECHIPA DE ASISTENŢĂ 
MANAGERIALĂ 

0 1 1 1

5. PROIECTE DE CONSULTANŢĂ SPECIALE 0 2 2 2
6. 
7. 
CATEGORIA TITLUL 

POSTULUI FT PT TP
CATEGORIA TITLUL 

POSTULUI 
 

FT 
 

PT TP
63598 CONSULTANT 

INTERN 1 0 0
    

FORMULARUL B 4 04/94
 
 
 



Buget pe bază de ţintă / scop (BBS)      
 
Bugetul pe bază de ţintă / scop a inversat tendinţa către un proces de elaborare a 
bugetului tot mai complex. În forma sa cea mai simplă, fiecare departament primeşte o 
sumă maximă sau o ţintă / scop pentru cererile de buget. Ţintele / scopurile sunt bazate pe 
estimările veniturilor pentru anul fiscal viitor, care sunt ajustate în cazul unor schimbări, 
de către membrii consiliului. Partea cea mai complexă a BBS implică estimarea bugetului 
serviciilor curente a fiecărui departament. În general, bugetul serviciilor curente pentru 
anul următor este estimat pornind de la bugetul realizat în anul în curs, plus / minus unele 
ajustări (ex.: o achiziţie făcută doar o singură dată sau banii pentru un post care a fost 
ocupat în condiţii foarte bune în anul fiscal curent). Odată stabilită, ţinta / scopul 
reprezintă, de obicei, un procent din bugetul serviciilor curente – de exemplu, 95 % 
pentru priorităţi mai mici în anul viitor faţă de anul curent sau 105 % pentru priorităţi mai 
mari. Cu toate că BBS include unele elemente ale BBZ, el reduce enorm conflictele şi 
judecata subiectivă, odată ce departamentele cunosc dinainte nivelul posibil de finanţare 
pentru anul viitor. 
 
Formularul pentru bugetul pe baza de ţintă / scop stă la baza celor 10 paşi din procesul 
bugetar, prezentaţi mai târziu în acest manual. 
 
Situaţia prezentă a procesului bugetar 
 
Aceste cinci tipuri de buget au evoluat şi s-au dezvoltat de-a lungul ultimului secol şi, în 
prezent, bugetele curente locale în Statele Unite sunt o combinaţie a acestor tipuri. În 
multe oraşe bugetul curent va conţine informaţii din bugetul pe capitole, indicatori de 
performanţă şi chiar pachetul de îmbunătăţire pentru cheltuielile noi. La începutul 
procesului, departamentele pot chiar să primească nivelul de finanţare “ţintă”. 
Urmează tabelul cu bugetul propus de Managerul judeţului şi programul de lucru, anul 

fiscal 1994-1995 – exemplu american (pag.11). 
Avantajele şi dezavantajele celor cinci sisteme de fundamentare a bugetului curent 
 
    Bugetul pe capitole 
Avantaje: 
 
• Foarte bine cunoscut – s-ar putea ca membrii consiliului să nu dorească să schimbe 

acest sistem, din teama că vor primi mai puţine informaţii.  
• Cu cât cheltuielile sunt mai detaliate, cu atât mai mare este controlul consiliului asupra 

departamentelor. 
 
Dezavantaje 
 
• Oferă informaţii doar cu privire la resursele utilizate pentru a furniza serviciile publice 

– dar, nu oferă informaţii cu privire la ce s-a realizat în urma utilizării acelor resurse. 
• Cu cât capitolele sunt mai detaliate, cu atât conducrea are mai puţină flexibilitate. 
• Gradul de detaliere poate fi obositor pentru cetăţeni, sau foarte greu de înţeles, dacă 

ţinem seama de termenii şi de codurile de clasificare utilizaţi. 



• De obicei, este bazat pe o abordare extensivă (de creştere a cheltuielilor). Cheltuielile 
anului trecut stau la baza fundamentării celor prezente, cu ajustările care reflectă 
inflaţia, cererea crescută sau nivelul mai bun al serviciilor furnizate. Metoda extensivă 
nu priveşte reducerea costurilor, păstrând acelaşi nivel al serviciilor, sau măsura în 
care serviciile furnizate corespund nevoilor curente.  

 
Bugetul pe programe 

 
Avantaje: 
 
• Îmbunătăţeşte calitatea şi costurile serviciilor oferite, în comparaţie cu costurile 

resurselor (serviciilor) achiziţionate (buget pe capitole). 
• De obicei include şi indicatori de performanţă cu privire la rezultate. 
• Oferă conducerii o flexibilitate în a atinge „ţinta nivelului de servicii”, prin orice căi 

(de exemplu, nu este limitat de către structura bugetului pe capitole), atât timp cât 
acestea rămân în limitele bugetului alocat. 

 
Dezavantaje: 
 
• Complexitate mai mare. 
• Orientat spre analiză şi muncă birocratică de birou. 
• Poate intensifica conflictele, deoarece în cazul în care un serviciu este extins, altul 

trebuie să fie redus. De exemplu, pentru ca numărul patrulelor de poliţie să crească cu 
5 %, în vederea creşterii siguranţei cetăţenilor, s-ar putea să fie reduse cu 30 % 
oportunităţile pentru copii de a juca fotbal. 

 
Bugetul pe bază de performanţă 

 
Avantaje: 
 
• Îmbunătăţeşte eficienţa programelor. 
• Permite evaluarea mai bună a rezultatelor operaţiunilor programului. 
• Oferă, membrilor consiliului şi cetăţenilor, informaţii mai bune cu privire la calitatea 

serviciilor. 
 
Dezavantaje: 
 
• Creşte complexitatea; se cer mai multe informaţii. 
• Concentrează atenţia asupra eficienţei şi eficacităţii, însă nu răspunde la întrebările 

fundamentale cum ar fi: dacă un program este necesar sau nu, sau cum să se aloce mai 
bine resursele limitate între programe concurente. 

 
Buget pe baza zero 

 
Avantaje: 
 



• Permite membrilor consiliului să stabilească dacă un program este necesar, sau să 
aleagă între diversele niveluri de servicii. 

• Propunerile sunt priorităţile determinate. 
• Sunt finanţate activităţi discreţionare, în funcţie de scopurile şi obiectivele consiliului. 
• Identifică nevoile nesatisfăcute. 
 
Dezavantaje: 
 
• Creşte complexitatea, se cer mai multe informaţii. 
• Poate fi generat un conflict între programele concurente. 
• Şefii departamentelor refuză să dea informaţii cu privire la estimările costurilor pentru 

nivelul minim al serviciilor, deoarece, făcând aceasta, s-ar putea să atragă reducerea 
serviciilor lor, atunci când este necesar să se realizeze economii. 

 
Bugetul pe bază de ţintă / scop 

 
Avantaje: 
 
• Se cer mai puţine informaţii, există mai puţine posibilităţi de conflict. 
• Propunerile sunt priorităţile determinate. 
• Sunt finanţate activităţi discreţionare, în dependenţă de scopurile şi de obiectivele 

consiliului. 
• Identifică nevoile nesatisfăcute. 
 
Dezavantaje: 
 
• Fundamentarea bugetului pentru serviciile curente este, într-o oarecare măsură, 

subiectivă. 
 
Bugetul şi contabilitatea 
 
Sistemul contabil trebuie să funcţioneze în paralel cu finanţarea programelor, în vederea 
implementării, măsurării şi raportării rezultatelor bugetului. Astfel, dacă într-un anumit 
departament se elaborează un nou program, toate costurile acestuia trebuie identificate şi 
raportate în sistemul contabil. Sistemul contabil trebuie să aibă o formă care să răspundă 
întrebărilor cheie cu privire la controlul financiar şi să coincidă cu formatul utilizat în 
buget. Fără un flux de informaţii continuu, din partea sistemului contabil, autorităţile 
locale nu pot lua măsuri de corectare în timp util, atunci când este necesar. 
 
Contabilitate structurată pe fonduri 
 
Contabilitatea este o „artă” de analiză, înregistrare, generalizare, evaluare şi interpretare a 
situaţiei şi a activităţilor financiare ale autorităţilor locale, precum şi de informare asupra 
rezultatelor. Odată ce toate faţetele operaţiunilor financiare ale unei autorităţi sunt 
afectate de cerinţe legale, controalele administrative şi financiare sunt mai stricte decât 
cele din sectorul privat, în ceea ce priveşte asigurarea conformităţii. 



Scopul 
 
Scopul de bază al structurării pe fonduri este controlul fiscal. Nu numai întregul buget 
trebuie să fie echilibrat, ci şi fiecare parte din acesta – adică fiecare fond – trebuie să fie, 
de asemenea, echilibrat. Pe lângă aceasta, un surplus dintr-un fond nu este disponibil, în 
mod obligatoriu, pentru a acoperi deficitul din alt fond. Această structurare pe fonduri 
impune autorităţilor locale să respecte, cu mai multă exactitate, standardul de buget 
echilibrat, în comparaţie cu organizaţiile din sectorul privat. 
 
Termenul de „fond”, atunci cînd este utilizat în domeniul comercial sau privat, reprezintă, 
pur şi simplu, o parte din activele sale, care a fost restricţionată pentru anumite scopuri. 
Un „fond”, conform utilizării acestuia în contabilitatea publică, reprezintă o entitate 
contabilă separată şi distinctă, creată pentru a răspunde cerinţelor legale specifice sau 
contabile. Fiecare fond primeşte venituri din diverse surse şi funcţionează ca o 
întreprindere independentă cu un set propriu de conturi şi raportări financiare. 
Cheltuielile din fiecare fond trebuie să fie acoperite din veniturile destinate acestui fond, 
precum şi din transferurile (virările) de la alte fonduri. Datorită structurării pe fonduri, 
autorităţile publice nu au doar un singur total, ci mai multe – pentru fiecare fond. O 
autoritate publică locală poate avea de la o jumătate de duzină până la câteva sute de 
fonduri, în funcţie de mărimea şi complexitatea surselor proprii de finanţare. 
 
Cele trei funcţii ale fondurilor 
 
• Realizând echilibrul părţilor, fondurile asigură echilibrul întregului buget. 
• Deoarece este mai dificil de a ascunde tranzacţiile în fonduri separate, decât într-unul 

singur general (fiecare dintre acestea trebuie să fie echilibrat şi să aibă propria 
raportare contabilă), fondurile separate fac ca veniturile cu destinaţie specială să fie 
utilizate conform scopurilor stabilite.     

• Fondurile individuale sunt mai mici, mai puţin complicate şi mai uşor de urmărit decât 
întregul buget consolidat. 

 
Categoriile (grupurile) de fonduri  
 
Acolo unde o întreprindere privată combină rezultatele operaţiunilor tuturor sucursalelor 
sale într-un singur raport consolidat, o autoritate publică locală creează un raport separat 
pentru fiecare grup de fonduri. Aceste grupuri sunt: (1) administraţie publică locală, (2) 
servicii publice şi (3) fiduciare. 
                     
Fondurile administraţiei publice locale sunt: fondul general, fondul de venituri 
speciale, fondul pentru datoria publică, fondul pentru proiecte de investiţii.  
 
Fondul general, care este, de obicei, cel mai mare şi cel mai important, este un fond 
curent principal. Orice tranzacţie care nu poate fi justificată de nici un alt fond, trebuie să 
fie înregistrată în fondul general. O autoritate locală poate avea doar un singur fond 
general. 
 



Pot exista multiple fonduri de venituri speciale, fiecare dintre acestea având un nume, 
cum ar fi fondul impozitului pe hoteluri / moteluri. Fondurile sunt stabilite pentru a 
justifica veniturile din sursele cu destinaţie specială stabilite prin hotărâre locală sau prin 
lege. Autorităţile locale utilizează, adesea, fondurile de venituri speciale pentru a 
evidenţia veniturile din granturi.  
 
Fondurile datoriei publice evidenţiază resursele utilizate pentru a rambursa rata şi 
dobânda datoriei generale pe termen lung. Scopul creării unui fond separat pentru 
rambursarea obligaţiunilor emise este de a demonstra că au fost puşi separat banii 
necesari pentru răscumpărare şi că aceştia nu vor fi utilizaţi pentru altceva. 
 
Fondurile pentru proiecte de investiţii evidenţiază resursele financiare utilizate pentru 
construcţia sau achiziţionarea obiectelor de investiţii. Veniturile incluse în acest fond pot 
fi cele din emisiunile de obligaţiuni generale aprobate pentru proiect, din granturi de la 
stat, precum şi din impozite curente. Cheltuielile din acest fond sunt, de obicei, plăţi 
făcute contractorilor pentru proiectarea şi implementarea proiectului. 
 
Fondurile pentru servicii publice: societăţi comerciale subordonate administraţiei 
publice locale, servicii interne. 
 
Fondurile societăţilor comerciale subordonate administraţiei publice locale evidenţiază 
veniturile serviciilor publice provenite din taxe de utilizare. De exemplu: serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare. Contabilizarea fondurilor pentru societăţile comerciale 
subordonate permite stabilirea mai uşoară a gradului în care aceste servicii publice aduc 
venituri suficiente pentru a acoperi toate costurile aferente.  
 
Fondurile pentru serviciile interne sunt similare cu acelea pentru societăţile comerciale 
subordonate administraţiei publice locale, cu excepţia faptului că ele contabilizează 
activităţile departamentelor autorităţii locale, care oferă servicii (sau furnizează 
echipament) altor departamente, şi nu publicului larg. De exemplu, un parc de maşini, 
care asigură diverse departamente cu autovehicole, poate fi finanţat, în totalitate, prin 
taxele impuse altor departamente. Mărimea taxei poate include costurile curente şi de 
capital (ex.: costurile pentru înlocuirea vehicolelor). 
 
Fondurile fiduciare: de custodie fără drept de a fi cheltuite, de custodie cu drept de a fi 
cheltuite, de pensii, de agenţie – în cazul administaţiilor locale din SUA. 
 
Fondurile fiduciare evidenţiază resursele pe care  autorităţile locale le au în custodie de la 
persoane fizice sau de la alte autorităţi locale; cu câteva excepţii remarcabile, cum este 
fondul în custodie pentru asigurări sociale din SUA, fondurile fiduciare sunt excluse din 
bugetul curent şi de capital al autorităţilor locale. Fondurile fiduciare sunt de patru tipuri: 
 
Fond în custodie fără drept de a fi cheltuit, ceea ce înseamnă că suma de bază nu poate fi 
cheltuită – de exemplu, fondul creat din donaţii pentru burse. 
 



În cazul fondului în custodie cu drept de a fi cheltuit, atât suma principală cât şi dobânda 
acumulată pot fi cheltuite. 
 
Fondurile de pensii sunt considerate ca fonduri în custodie fără drept de a fi cheltuite. Ele 
sunt utilizate pentru plata beneficiilor de pensii ale angajatului.  
 
„Fondurile de agenţie” sunt similare cu fondurile în custodie cu drept de a fi cheltuite. Ele 
sunt create de către o administraţie publică pentru a ţine în custodie banii unei alte 
administraţii publice. De exemplu, dacă un stat colectează impozitul pe vânzări în numele 
municipiilor şi judeţelor din cadrul său, el poate ţine în custodie banii în fondul 
impozitului de vânzări la nivel local până îi returnează acestora. 
 
Tranzacţiile dintre fonduri 
 
Tranzacţiile dintre fonduri reprezintă unele dintre problemele potenţiale în contabilitatea 
financiară. Unul din scopurile structurării pe fonduri este de a se asigura că banii cu o 
anumită destinaţie au fost utilizaţi în mod corespunzător. Tranzacţiile dintre fonduri pot 
crea probleme, fiind dificil să se determine scopul pentru care au fost cheltuiţi banii. Dacă 
veniturile sunt transferate (virate) de două ori – prima dată dintr-un fond în altul, şi apoi 
în al treilea – este aproape imposibil să urmăreşti aceste transferuri. Cu toate că folosirea 
veniturilor dintr-un fond pentru a acoperi golurile din alt fond poate ajuta la echilibrarea 
bugetului, tranzacţiile în număr excesiv dintre fonduri pot ridica un mare numar de 
probleme. De aceea, aceste tranzacţii sunt, în general, reglementate de către lege, de către 
experinţa precedentă, sau de către amândouă. 
 
Baza contabilităţii 
 
În gestiunea veniturilor, administraţia publică locală tinde să fie mai conservatoare, din 
punct de vedere fiscal, decât entităţile din sectorul privat – o abordare care ajută la 
prevenirea supraestimării veniturilor şi a subestimării cheltuielilor. Această abordare se 
numeşte „pe bază de angajament modificat”. De exemplu, directorii economici 
înregistrează veniturile, în general, doar atunci când cunosc exact când şi câte venituri 
vor încasa; adică atunci când veniturile sunt disponibile (sau aproape disponibile) pentru 
a fi cheltuite. Pe de altă parte, în sistemul contabil pe angajament, cheltuielile sunt 
recunoscute în momentul naşterii obligaţiilor / angajamentelor. 
 
Separarea bugetului pe fonduri în cadrul unei categorii, permite ca diferite tipuri de 
fonduri să fie considerate în mod diferit din punct de vedere contabil. Pe când sectorul 
privat utilizează doar sistemul contabil pe angajamente, administraţia publică locală 
utilizează metoda de angajament modificat pentru fondurile administraţiei publice locale 
şi metoda de angajament pentru fondurile serviciilor publice. Utilizarea unor fonduri 
separate, împreună cu aceste baze diferite de contabilitate pentru recunoaşterea 
tranzacţiilor, face mult mai complexă contabilitatea publică decât aceea a sectorului 
privat. 
 



Contabilitate bugetară 
 
Pentru ca veniturile şi cheltuielile să poată fi monitorizate, sistemul contabil asigură un 
cadru de evidenţiere pentru a înregistra tranzacţiile realizate în limitele bugetului. Fiecare 
tranzacţie financiară este înregistrată, fie că este vorba de un depozit bancar, de o chitanţă 
de plată a impozitelor pe proprietate sau de achitarea unei facturi pentru reparaţia 
acoperişului Centrului Politic al Comunităţii. Aceste tranzacţii individuale sunt adunate 
prin diferite metode şi sunt incluse în raportări intermediare, emise pe parcursul anului. 
La sfârşitul anului, toate tranzacţiile sunt adunate şi raportate într-o formă tradiţională, 
numită raport financiar anual comprehensiv (CAFR). Rapoartele intermediare ajută să se 
menţină echilibrul bugetar în cursul anului. CAFR face o analiză post-factum pentru a 
determina cât de bine a menţinut autoritatea locală acest echilibru şi cât de aproape erau 
cifrele reale de acelea planificate, în momentul ajustărilor.  
 
În concluzie, sistemul contabil informează: şefii de departamente asupra numerarului 
rămas pentru a fi cheltuit; serviciul buget, dacă sunt venituri disponibile pentru a le 
angaja; pe oricine, dacă autoritatea locală a reuşit să echilibreze bugetul şi cât de aproape 
este bugetul actual de cel planificat. 
 
Impactul cerinţelor contabile asupra bugetului 
 
Există unele necorelări între ipotezele care stau la baza bugetului şi standardele care 
direcţionează sistemul contabil şi rapoartele generate de către acesta. Bugetele reflectă 
obligaţiile de a face plăţi, apărute în perioada anului fiscal, adică situaţia numerarului 
într-un fond. Valoarea unui mijloc fix, cum ar fi clădirea primăriei sau un turn de apă, 
este de o importanţă mai mică, deoarece acea valoare nu va fi disponibilă pentru a face 
plăţi. Gestionarea fondurilor de către administraţia publică evidenţiază, în primul rând, 
echilibrul dintre veniturile totale ale fondului şi cheltuielile acestuia (veniturile trebuie să 
fie mai mari sau egale cu cheltuielile), adică situaţia financiară a acesteia. Pentru 
fondurile serviciilor publice, această evidenţă se extinde, incluzând şi situaţia economică 
a fondului: mijloacele curente şi fixe, obligaţiile pe termen scurt şi lung. Ca rezultat al 
acestor diferenţe de perspectivă, totalurile din buget şi din rapoartele financiare anuale 
bazate pe datele contabile diferă adesea, cu toate că ar trebui să corespundă, odată ce 
înregistrările contabile reflectă fiecare tranzacţie financiară. Din punctul de vedere al 
controlului fiscal, totuşi, generalizarea activelor şi pasivelor în raportul contabil de 
încheiere a anului contează mai puţin decât rapoartele permanente sau, chiar, zilnice 
asupa cheltuielilor, pe care le furnizează sistemul contabil.  
 
Clasificarea conturilor 
 
Mecanismul care leagă sistemul contabil de sistemul bugetului este clasificaţia sau planul 
de conturi. Un plan de conturi organizează pe categorii, orice articol care poate fi 
achiziţionat şi toate tranzacţiile ce pot avea loc. Orice înregistrare depinde de planul de 
conturi. Dacă planul de conturi nu conţine categorii utile, sistemul contabil nu va produce 
o informaţie utilă. 
 



Orice sistem contabil trebuie să fie croit după nevoile şi capacităţile administraţiei locale 
care îl utilizează. Cheltuielile telefonice, de exemplu, pot fi contabilizate ca o cheltuială 
distinctă şi însumate într-un cont separat, exprimat printr-un cod indicator, deoarece 
există nevoia de a lega cheltuielile pentru comunicaţii din conturile diferitelor programe. 
Pe de altă parte, dacă nu ar fi nevoie de informaţia specifică cu privire la comunicaţii, 
atunci cheltuielile pentru telefon, gaze, electricitate şi apă ar putea fi grupate într-un 
singur cont, cu un cod indicator specific şi numit “utilităţi”. Mai jos este dat un model de 
structură a codurilor de clasificare. 
 
  Fond  Direcţie  Serviciu Cheltuieli (venituri) 
           
Cod  100    201     3010     2100 
 
  General Finanţe  Contabilitate  Salarii  
 
Evaluaţi planul dumneavoastră de conturi.  
                      
Generalităţi 
 
-    Este identificat fiecăre fond, în mod sistematic, printr-un cod indicator unic? 
 
- Sunt identificate fiecare program, activitate sau direcţie în cadrul unui fond, în mod 

sistematic, prin coduri indicatoare unice? 
 
- Are fiecare tip de cheltuieli un cod de identificare unic? Un exemplu ilustrativ al 

codificării uniforme ar fi să se dea acelaşi număr de cod cheltuielilor ce reprezintă 
salariile de bază în secţia de poliţie şi cheltuielilor ce reprezintă salariile de bază în 
direcţia străzi. 

 
- Sunt suficient de detaliate, pentru a fi informative, categoriile în planul de conturi, dar 

sunt suficient de generale pentru a fi flexibile? 
 
- Poate planul fi adaptat treptat la schimbările cerinţelor cu privire la achiziţii, venituri 

sau control financiar, fără să fie modificat radical?  
 
Venituri  
  
- Adună planul de conturi un număr de surse de venituri diferite sub acelaşi titlu de 

„Alte venituri”? 
 
- Este nivelul de cumulare atât de mare – de exemplu, în „Alte venituri” – încât ascunde 

dinamici importante – de exemplu, creşterea sau descreşterea anumitor surse de 
venituri; variaţiile surselor de venituri în perioadele de recesiune; sau reducerea 
veniturilor cauzată de probleme cu colectarea? 

 



- Oferă nivelul de cumulare al veniturilor un grad suficient de detaliere pentru nevoile 
de management? Notă: este important să se evite crearea de categorii care să fie 
prea mici şi prea numeroase. 

 
Rolurile în procesul bugetar 
 
Şeful executivului, membrii consiliului, specialiştii în buget, şefii de departamente, 
cetăţenii şi reprezentanţii grupurilor de interese, cu toţii trebuie să participe la luarea 
deciziei cu privire la buget. Scopul participării în procesul bugetar este de a permite 
exprimarea şi soluţionarea problemelor, mai degrabă, decât suprimarea şi ignorarea 
cererilor potenţial contradictorii, asigurându-se în acelaşi timp ca un posibil conflict să nu 
blocheze procesul sau să facă imposibilă luarea deciziei. 
 
Şeful executivului   
 
Şeful executivului este, de obicei, responsabil de îndeplinirea următoarelor sarcini legate 
de buget: 
 
- Pregătirea proiectului de buget pentru a fi analizat de consiliu; 
- Explicarea situaţiei financiare curente şi a celei prognozate; 
- Implementarea bugetului aprobat de consiliu;   
- Monitorizarea şi raportarea situaţiei bugetare pe parcursul anului fiscal. 
 
Şeful executivului poate decide delegarea uneia dintre aceste sarcini, altor persoane din 
executiv, cum ar fi: unui viceprimar sau directorului economic. 
 
Şeful executivului trebuie să emită instrucţiuni cu privire la procesul bugetar, identificând 
toate problemele, care trebuie abordate, şi evidenţiind alte aşteptări, ce ar trebui să fie 
satisfăcute în procesul de pregătire a bugetului. 
 
Implicarea activă a şefului executivului în procesul bugetar este importantă, deoarece 
există, inevitabil, conflicte între scopurile pe care procesul bugetar intenţionează să le 
atingă. Este de competenţa şefului executivului să stabilească priorităţile, în cazul în care 
scopurile sunt contradictorii sau concurente. De exemplu, obiectivul de a face bugetul 
mai transparent şi mai interesant ar putea ridica gradul de conflict şi, astfel, să conducă la 
amânarea luării deciziilor. Crearea mai multor oportunităţi pentru o participare 
cetăţenească poate pune consiliul în faţa unei bariere de recomandări contradictorii, care 
pot, la rândul lor, să accentueze conflictul din interiorul comunităţii şi al consiliului. 
 
Şeful serviciului de buget şi personalul din acest departament 
 
Presupunând că majoritatea sarcinilor legate de buget vor fi delegate şefului 
departamentului de buget, acesta din urmă joacă un rol cheie în procesul bugetar. Acest 
rol are una din următoarele forme: 
 



Coordonator al procesului bugetar 
 
Şeful departamentului de buget poate avea un rol limitat în calitate de coordonator al 
procesului bugetar. În acest rol, şeful departamentului de buget nu evaluează cererile 
prezentate de diferitele departamente, nu face propuneri şi nu echilibrează veniturile cu 
cheltuielile. Rolul lui este de a asigura respectarea calendarului procesului bugetar şi  
documentarea corectă şi completă a acestuia, toate prezentate uniform şi într-un format 
uşor de înţeles. Unele dintre următoarele responsabilităţi pot fi delegate personalului din 
departamentul de buget: 
 
• Stabilirea calendarului bugetar. 
• Elaborarea formularelor şi tabelelor necesare în procesul bugetar. 
• Asistarea departamentelor în formularea indicatoriilor de performanţă. 
• Întocmirea instrucţiunilor pentru şefii de departamente, care să îi îndrume în 

completarea formularelor de buget. 
• Verificarea corectitudinii completării formularelor de buget, depuse de către şefii de 

departamente. 
• Pregătirea estimărilor de venituri. 
• Coordonarea activităţilor bugetare incluzând datele şi desfăşurarea întâlnirilor. 
 
Îndrumarea procesului bugetar 
    
În acest rol, şeful departamentului de buget (ca şi personalul lui), pe lângă coordonare, 
mai are şi unele funcţii analitice şi de control, cum ar fi: 
 
• Elaborarea instrucţiunilor, pentru şefii de departamente, referitoare la reducerea sau 

extinderea serviciilor, oferind informaţiile necesare pentru a fi luate în considerare în 
elaborarea bugetului. 

• Analiza cererilor departamentelor, pentru a se asigura că instrucţiunile au fost 
respectate. 

• Fixarea obiectivelor bugetare, inclusiv a tuturor restricţiilor. 
• Reconcilierea cererilor de finanţare cu veniturile aşteptate. 
• Pregătirea recomandărilor pentru membrii consiliului. 
 
Controlul procesului bugetar 
 
Al treilea rol este controlul direct şi responsabilitatea pentru sarcinile ce ţin de 
implementarea bugetului. În acest rol, şeful departamentului de buget (şi personalul lui) 
va trebui să îndeplinească următoarele sarcini: 
 
• Asigură ca departamentele să nu depăşească bugetul aprobat; aceasta se realizează prin 

monitorizarea permanentă a veniturilor şi a cheltuielilor. 
• Analizează cererile de transferare (virări de credite bugetare) a fondurilor bugetare 

între departamente. 
• Elaborează şi actualizează procedurile procesului bugetar. 



• Pregăteşte rapoarte cu privire la progresul implementării bugetului, pentru şeful 
executivului şi pentru consiliul local. 

• Monitorizază activităţile departamentelor, pentru a preveni tendinţele negative. 
 
Consiliile 
 
Organele legislative (consiliile) ale administraţiei publice locale definesc politicile 
bugetare ale comunităţii. Prin aprobarea bugetului, consiliul decide asupra direcţiei şi a 
politicii de administrare, precum şi asupra stabilirii priorităţilor în furnizarea serviciilor 
publice. Consiliul este responsabil de satisfacerea nevoilor de servicii publice, la 
maximum posibil în limitele resurselor existente. 
 
La începutul procesului bugetar, consilierii, în calitate de factori de decizie, ar trebui să 
ajute la stabilirea priorităţilor şi să informeze conducerea executivă asupra preferinţelor 
lor cu privire la alocarea fondurilor. Membrii consiliului s-ar putea să nu dorească, 
întotdeauna, să stabilească politici sau să fie interesaţi în a face aceasta, însă lor trebuie să 
li se acorde această posibilitate. 
 
Funcţionarii publici ar trebui să asigure cele mai bune condiţii, pentru primar şi consilieri, 
de a lua decizii. Personalul numit ar trebui să ajute la stabilirea cadrului pentru 
identificarea problemelor legate de politici şi, unde este necesar, să facă recomandări de 
politici alternative agreate. Stabilirea cadrului face mai puţin dificil procesul de luare a 
deciziilor pentru consilieri. Este mai bine ca problemele care implică divergenţe politice 
să fie lăsate la latitudinea consiliului, iar personalul să asigure analiza obiectivă a 
avantajelor / dezavantajelor fiecărei alternative. 
 
Şeful departamentului de buget poate schiţa unele probleme, mai ales cele care privesc 
finanţele sau formatul bugetului, şi să facă recomandări în aceste domenii. Şeful 
departamentului de buget ar trebui, de asemenea, să preia unele sarcini care ţin de analiza 
politicilor, aşa cum sunt determinarea sumei veniturilor generate ca urmare a diverselor 
schimbări asupra ratei impozitelor, sau dacă leasing-ul este mai economic decât 
achiziţionarea.             
 
Cetăţenii        
 
Publicul trebuie să joace un rol substanţial de-a lungul întregului proces de elaborare a 
bugetului. Este foarte important, totuşi, ca cetăţenii sa fie implicaţi atunci când se 
stabilesc obiectivele comunităţii, solicitând opiniile lor asupra deciziilor cu privire la 
politicile cheie în domeniile de taxare şi de cheltuieli publice. În practică, însă, implicarea 
cetăţenilor, în elaborarea bugetului local, este superficială şi se face, doar, pentru 
conformitate cu cerinţele legale. 
 
Sunt trei preocupări, exprimate de către oficialii administraţiei publice locale, cu privire 
la participarea cetăţenească în procesul de pregătire a bugetului: 
 



• Aleşii locali nu vor să trezească aşteptări pe care ei nu le vor putea satisface. Astfel, 
multe autorităţi locale sunt reticente la o implicare mare a publicului, deoarece le este 
teamă că aşteptările cetăţenilor cu privire la cheltuieli sau la reducerea impozitelor vor 
fi nerealiste. De asemenea, ar putea fi şi teama că efortul necesar pentru a răspunde la 
lista dorinţelor cetăţenilor va fi greu de suportat de către comunitate, în întregul său, 
sau de către contribuabilii mai înstăriţi. 

• Al doilea motiv, pentru a rezista implicării publicului în procesul bugetar, este că 
diferite zone ale comunităţii pot dori programe diferite, sau chiar contradictorii, 
punând autorităţile în situaţia de a nu şti ce nivel al serviciilor să furnizeze, şi cui 
anume. 

• Al treilea argument ,prezentat de către oficialii locali, este că cetăţenii, pur şi simplu, 
nu sunt interesaţi sa participe la luarea deciziilor, şi că încercările de a-i implica 
consumă timp şi sunt aducătoare de dezamăgire. 

 
Cu toate că unele dintre aceste dificultăţi sunt întemeiate, ele pot fi abordate în mai multe 
feluri, ceea ce va permite, acelora care elaborează bugetul, să beneficieze de participarea 
cetăţenească. Sesiunile de planificare strategică, grupurile de interes, comitetele de 
cartier, comitetele cetăţeneşti axate pe probleme de buget, precum şi comitetele pentru 
elaborarea bugetului de investiţii, reprezintă căi de implicare a cetăţenilor în procesul de 
elaborare a bugetului, înainte de aprobarea lui finală. Atunci când s-a obţinut forma finală 
a bugetului, şeful executivului poate să-l prezinte în presă şi la întâlniri cu grupurile 
civice, asociaţiile de cartier şi ale proprietarilor. Un alt manual din această serie, 
„Participare cetăţenească”, oferă sugestii excelente privind implicarea cetăţenilor în 
procesul bugetar. 
 
Moment de reflecţie           
 
Gândiţi-vă, pentru un moment, la rolurile pe care le au oficialii administraţei publice 
locale locale în problemele legate de buget. În ce fel acestea sunt similare cu acelea 
descrise aici? În ce fel diferă? Dacă aţi putea schimba modul în care sunt stabilite 
sarcinile legate de buget în cadrul administraţiei publice locale, ce aţi schimba? În spaţiul 
de mai jos notaţi răspunsurile la aceste întrebări. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Obstacole      
 
Pregătirea bugetului curent poate să necesite timp, costuri şi, câteodată, poate fi un proces 
dificil. Apar, adesea, obstacole, atunci când vrem să schimbăm procesul de elaborare a 
bugetului curent. 



 
Rezistenţa conducerii   
 
Managerii, şi în special şefii de departamente, pot fi îngrijoraţi de faptul că aleşii locali, 
cetăţenii şi mass-media vor utiliza orice informaţie nouă, generată de o schimbare în 
procesul de elaborare a bugetului curent, pentru a-i blama şi a le limita resursele, cu 
scopul de a reduce cheltuielile. Unii directori pot considera schimbările în procesul   
bugetar ca un „capriciu” sau ca un exerciţiu de „a-şi face de lucru” singuri, fără a vedea 
vreun beneficiu. 
 
Rezistenţa clasei politice 
 
Prin modificarea formei de prezentare a bugetului, sau prin adăugarea unei noi orientări  
în politica bugetară, poate fi câştigat suportul politic al aleşilor locali, implicându-i în 
procesul de fundamentare a bugetului, încă din primele etape. Aleşii trebuie să fie 
informaţi despre avantajele schimbărilor propuse în procesul bugetar şi despre faptul cum 
aceste schimbări le vor oferi informaţii utile pentru a lua decizii politice mai bune. Aleşii 
locali trebuie întrebaţi, periodic, dacă informaţiile despre bugetul curent, pe care le 
primesc, le sunt folositoare şi dacă doresc să facă ceva diferit.  
 
Lipsa resurselor 
 
Un obstacol considerabil poate fi lipsa unui personal specializat, a timpului necesar, a 
fondurilor şi a tehnologiei informaţionale, pentru a implementa schimbările din procesul  
bugetar. Obstacolele pot fi reduse instruind personalul propriu prin realizarea unui proiect 
pilot - de exemplu, implementarea unui buget pe baza zero sau pe bază de ţintă / scop, 
într-unul sau două departamente. Folosiţi informaţia obţinută în proiectul pilot pentru a 
stabili cum se poate îmbunătăţi procesul şi dacă doriţi să-l folosiţi şi cu alte departamente. 
 
Politicile bugetare 
 
Procesul bugetar în orice administraţie publică locală trebuie să fie direcţionat de un set 
de politici adoptate de către autoritatea locală. Un alt manual din această serie, 
„Elaborarea politicilor financiare”, oferă informaţii complete despre modul în care sunt 
formulate politicile bugetare. 
 
Puteţi găsi răspunsuri la următoarele întrebări cu privire la politicile care se referă 
la bugetul curent? 
 
În ce măsură bugetul curent şi cel de capital sunt integrate? Politicile referitoare la 
bugetul curent trebuie să specifice dacă ciclurile acestor două bugete vor fi concomitente 
sau separate, şi să explice, pe scurt, motivele alegerilor făcute. 
 
Specifică politicile adoptate, care fonduri trebuie cuprinse în raportările privind  bugetul 
curent? 
 



Când trebuie să fie bugetul echilibrat? Atunci când executivul face propunerea de buget, 
atunci când consiliul o adoptă, sau la sfârşitul anului fiscal? 
 
Ce venituri şi cheltuieli pot fi luate în considerare în bilanţul anului curent? 
 
Poate fi împrumutul o strategie de echilibrare a bugetului?  
 
Surplusul de venituri, din anul trecut, este considerat un venit curent şi poate fi utilizat 
pentru a echilibra bugetul anului în curs? 
 
Pentru a fi protejate de situaţii neprevăzute sau pentru a acumula bani pentru scopuri 
viitoare, administraţia publică locală creează diferite fonduri în conturi de rezervă, apoi le 
atribuie o anumită destinaţie specială. Are propria administraţie publică locală unul dintre 
cele mai comune tipuri de fonduri cu destinaţie specială (în conturi de rezervă)? Adică: 
 
- fond necesar managementului lichidităţilor (cash-flow) 
- fond pentru stabilizarea veniturilor în situaţii de recesiune (fonduri pentru vreme rea) 
- fond pentru calamităţi neprevăzute 
- fond pentru înlocuirea echipamentului 
- fond pentru reparaţia clădirilor sau alte investiţii 
- fond pentru rambursarea datoriei publice 
 
Cine este numit ca principal responsabil de pregătirea bugetului? 
 
Ce atribuţii are persoana responsabilă (de exemplu, standardizarea documentaţiei de 
buget, pregătirea calendarului bugetar şi analizarea cererilor de finanţare bugetară ale 
departamentelor, din punct de vedere al corectitudinii şi conformităţii cu instrucţiunile)?   
 
Sunt obligatorii parametrii de performanţă şi de eficienţă pentru fiecare activitate, acolo 
unde aceştia sunt relevanţi? 
 
Cine este responsabil pentru realizarea prognozei veniturilor? 
 
Cât de frecvent trebuie să fie pregătite prognozele veniturilor? 
 
Cine este responsabil de coordonarea implementării bugetului – inclusiv pregătirea şi 
revizuirea rapoartelor financiare intermediare, monitorizarea veniturilor, analiza cererilor 
de cheltuieli ale departamentelor din punct de vedere al conformităţii cu bugetul, 
autorizarea transferurilor (virărilor) dintr-un cont în altul sau dintr-un departament în altul 
şi analiza cererilor de alocări suplimentare?   
 
Veniturile temporare sau care se încasează o singură dată sunt utilizate pentru a 
achiziţiona bunuri de capital (echipament, clădiri şi terenuri) sau pentru a face achiziţii, 
care de obicei nu se repetă?   
 



Sunt taxele de utilizare (tarifele) analizate anual, pentru a se asigura că ele acoperă toate 
costurile legate de furnizarea serviciilor publice? 
 
Care dintre fondurile pentru serviciile publice vor fi echilibrate şi ce parte, dintre 
fondurile care vor fi dezechilibrate, va fi subvenţionată din fondul general? 
 
Există proceduri clare de rectificare a bugetului în timpul anului? 
 
Există o anumită limită până la care o sumă poate fi transferată (virată) de către 
autoritatea executivă fără aprobarea consiliului? 
 
De ce natură şi cât de frecvente sunt raportările / dările de seamă privind situaţia 
bugetară? 
 
Se specifică ce standarde de contabilitate, raportare financiară şi de audit vor fi utilizate?   
 
Moment de reflecţie 
 
Aveţi câteva minute să vă gândiţi la politicile bugetare din proprie administraţie publică 
locală şi, în spaţiul de mai jos, să scrieţi câteva idei despre acest subiect. Sunt practicile 
bugetare din ghidate de declaraţii scrise de politică bugetară? În ce măsură este consiliul 
local implicat în elaborarea politicii bugetare? În ce domenii ale bugetului, dintre cele 
discutate, ar putea administraţia publică locală să beneficieze, cel mai mult, de o 
declaraţie de politică bugetară din partea consiliului (primarului / preşedintelui consiliului 
judeţean ca ordonatori principali de credite)? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Etapele procesului de elaborare a bugetului 
 
Un sistem de buget eficient trebuie să aibă următoarele caracteristici: 
 
1. Politicile şi procedurile importante sunt declarate explicit, sunt pe deplin documentate 

şi sunt comunicate tuturor părţilor implicate. 
2. Sistemul este funcţional şi uşor de înţeles, atât la nivelul factorilor de decizie, cât şi la 

acela al personalului executiv. 
3. Structura bugetului este compatibilă cu sistemul contabil, astfel încât rezultatele 

actuale pot fi oricând comparate cu acelea planificate. 
4. Întregul proces este pe deplin documentat. 
5. Măsurarea rezultatelor sau a performanţei reprezintă o parte integrantă a bugetului. 
 



În cadrul unui sistem bugetar eficient am identificat zece etape în procesul de elaborare a 
bugetului curent. Administraţia publică locală poate combina una sau mai multe dintre 
aceste etape într-una singură. Aceste etape sunt prezentate doar ca îndrumări: 
 
Etapa 1. Organizarea procesului 
Etapa 2. Cererile din partea departamentelor 
Etapa 3. Estimarea veniturilor 
Etapa 4. Analiza bugetului, de către directorul economic sau de şeful executivului 
Etapa 5. Pregătirea proiectului de buget. 
Etapa 6. Întâlnirea consiliului cu şefii de departamente, pentru a discuta bugetul. 
Etapa 7. Audieri publice ale proiectului de buget 
Etapa 8. Revizuirea bugetului şi aprobarea lui 
Etapa 9. Modificări (rectificări), alocări de urgenţă şi transferuri (virări de credite bugetare) 
Etapa 10. Administrarea (execuţia) bugetului. 
 
În anexa A este prezentată o listă de verificare a procesului bugetar. 
 
Etapa 1. Organizarea procesului         
 
Şeful executivului, sau o persoană desemnată dintre angajaţi (de exemplu, directorul 
economic), este responsabil pentru elaborarea instrumentelor bugetare – un set de reguli 
şi principii –, precum şi a formularelor şi a instrucţiunilor de reglementare a procesului de 
elaborare şi implementare a bugetului. Unul dintre instrumentele cele mai importante este 
manualul de buget. 
 
Manualul de buget 
 
Pentru a-i ajuta pe şefii de departamente să pregătească cererile de buget, în mod corect şi 
complet, şeful executivului sau directorul economic trebuie să le furnizeze acestora un 
manual cu instrucţiuni privind fundamentarea bugetului. Manualul trebuie să conţină 
politicile (direcţiile generale) şi instrucţiunile de pregătire, pas cu pas, a cererilor de buget 
 
Politicile  
 
Manualul de buget trebuie să prezinte o analiză a situaţiei financiare prognozate pentru 
anul fiscal următor şi să ofere şefilor de departamente principii sau politici financiare, 
necesare pentru a-i îndruma în pregătirea bugetului. Şefii de departamente trebuie să fie 
încurajaţi să utilizeze aceaste informaţii, pentru a reevalua beneficiile activităţilor 
serviciilor prestate şi să justifice cerinţele pentru servicii noi sau extinderea celor 
existente. 
 
Calendarul bugetar  
 
Manualul de buget include, de asemenea, un calendar detaliat, care stabileşte datele 
pentru activităţile referitoare la procesul bugetar. Calendarul enumeră toate etapele care 
trebuie parcurse în pregătirea bugetului, persoana sau grupul de persoane având 



responsabilitatea fiecărei etape, şi data la care fiecare etapă trebuie să fie finalizată. 
Elaborarea calendarului bugetar poate începe odată cu anul fiscal şi se desfăşoară în sens 
invers din acel moment, alocând timp suficient pentru fiecare etapă şi respectând 
prevederile legale (Vezi modelul de calendar prezentat mai jos) 
 
Calendarul bugetar 
 
    ianuarie     mai   decembrie 
 
1997 Elaborarea           Aprobarea  
            bugetului pe          bugetului pe  
            anul 1998                                                                                               anul 1998 
 
1998 Evaluarea bugetului  
            anului 1998                                  
 
         Implementarea bugetului  
            pe anul 1998                   
 
            Controlul implementării  
            bugetului anului 1998      
 
 Elaborarea bugetului           Aprobarea  
            pe anul 1999   bugetului pe                    
                                                                                                                            anul 1999 
1999 Evaluarea bugetului  
            pe anul 1999                   
 
            Implemnetarea bugetului 
            pe anul 1999 etc.            
 
Instrucţiuni 
 
Şeful executivului, sau directorul economic, trebuie să traseze, şefilor de departamente, 
instrucţiuni specifice în ceea ce priveşte modul de abordare a următoarelor probleme: 
• Actualizarea în funcţie de rata inflaţiei 
• Cerinţele obligatorii pentru alte nivele ale administraţiei publice (ordonatori secundari 

/ terţiari de credite) 
• Contractele de muncă 
• Cererile de servicii publice, în special, orice extindere sau diminuare planificată 
• Schimbările demografice 
• Schimbările normelor de lucru 
• Standardele serviciilor 
• Indicatorii sociali 
• Posturile noi 
• Programele noi şi extinse 



• Sursele noi de venituri 
• Nevoile nesatisfăcute 
• Estimările interdepartamentale, cum ar fi beneficiile, pensiile, asigurările şi datoria 

publică 
 
Propria administraţie publică locală şi-a stabilit, printr-o procedură internă (regulament), 
un calendar detaliat al procesului bugetar? Dacă da, prezentaţi-l mai jos:  
 
 
 
 
 
 

 
Formularele 
 
Formularele de buget, împreună cu modelele şi instrucţiunile necesare, trebuie să fie 
distribuite de către directorul economic. În paginele care urmează, sunt exemple de 
formulare tipizate, necesare pentru a elabora bugetul curent anual.  
 
Formularele bugetare de bază 
 
În continuare, formulare prezentate sunt preluate din bugetul real al oraşului Fort Worth, 
Texas. (formularele se scanează din manual) Aceste formulare prezintă date, care pot fi 
folosite ca exemple, în fapt, ele se vor adpta la nevoile unei anumite administraţii locale.  
 
Tabelul 1. Programul de salarizare detaliat 
 
Programul de salarizare detaliat prezintă o listă a posturilor aprobate pentru fiecare 
departament. Este furnizată informaţia completă cu privire la fiecare post, incluzând 
denumirea, codul cheie şi suma necesară pentru a fi cuprinsă în bugetul anului viitor. De 
asemena, se determină o sumă totală a salariilor pentru fiecare departament. 
 
Tabelul 2. Cererea de buget detaliată privind cheltuielile 
 
Cererea de buget este elementul cel mai important al propunerii de buget. Un formular de 
cerere de buget adecvat include evoluţia detaliată a cheltuielilor din ultimii trei ani, 
cheltuielile curente la zi şi bugetul aprobat pentru anul curent. 
 
Dacă administraţia publică locală foloseşte un buget pe bază de ţintă / scop, atunci 
departamentului dumneavoastră i s-a stabilit o sumă (ţintă) fixă pentru acest an fiscal. 
Formularele de cerere de finanţare bugetară sunt completate de către fiecare 
compartiment din cadrul departamentului. Suma totală a cererilor compartimentelor nu 
trebuie să depăşească totalul sumei (ţintă) fixate pentru departament.    
 
Tabelul 3. Cererea de finanţare bugetară detaliată privind veniturile 



 
Acest formular este folosit pentru a estima veniturile primite în mod curent de către un 
compartiment / departament. 
 
Tabelul 4. Formularul – Tabel de venituri 
 
Acest formular trebuie să fie pregătit pentru fiecare cont nou de venituri, creat sau 
revizuit în cursul anului fiscal sau care va fi creat pentru anul fiscal viitor. 
 
DENUMIREA VENITULUI    FONDUL: 
 
TEMEIUL LEGAL:     CONT: 
 
DEPARTAMENTUL RESPONSABIL:  CENTRUL: 
 
DESCRIEREA:     NUMĂRUL CONTULUI VECHI: 
 
TERMENELE DE PLATĂ A TAXEI:      
 
SCUTIRILE APROBATE: 
 
RATELE ŞI TAXELE PRECEDENTE: 
 
FACTORII CARE AFECTEAZĂ COLECTAREA VENITULUI: 
 
EVOLUŢIA COLECTĂRII VENITULUI:  
 
ANUL FISCAL __________________________ 
 
ANUL FISCAL __________________________ 
 
ANUL FISCAL __________________________ 
 
   Folosiţi pagini suplimentare dacă este nevoie 
 
 
Pachete decizionale privind reducerea / îmbunătăţirea finanţării bugetare a 
serviciilor  publice 
 
Tabelul 5. Formular pentru programul (pachetul decizional) de îmbunătăţire a 
finanţării serviciilor publice. 
 
Acest formular poate fi folosit pentru a identifica îmbunătăţiri la nivelul prezent al 
serviciului. Trebuie să se ofere informaţii care să explice de ce consiliul trebuie să 
finanţeze acest program, efectul pe care îl va avea programul asupra operaţiunilor curente 
ale comunităţii şi cum anume programul răspunde anumitor nevoi specifice.  



PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI 
ANUL FISCAL 1998-1999 

DEPARTAMENT                                                                 FOND / CENTRU 
DENUMIRE: 
PONDEREA DEPARTAMENTULUI:                                 _________ A.P. 
                                                                           ANUL 1            ANUL 2           ANUL 3 
IMPACTUL ASUPRA BUGETULUI            AF 1998-99      AF 1999-00      AF 2000-01 

Servicii de personal                     
Materiale   

            Servicii contractuale 
Cheltuieli de capital 

Costurile totale 
DISCUŢIE (detaliaţi cerinţele faţă de funcţii, materiale, servicii contractuale şi cheltuieli de investiţii) 
 
 
CONSECINŢELE NEFINANŢĂRII 
 
 
 
Tabelul 6. Formular pentru programul (pachet decizional) de reducere a finanţării 
serviciilor publice  
 
Acest formular poate fi folosit pentru a identifica programele, care ar putea fi eliminate 
cu cel mai mic impact negativ asupra departamentului, dacă reducerile devin necesare.  
Trebuie să se ofere informaţii cu privire la numărul de posturi disponibilizate, implicaţiile 
reducerii sau eliminării programului, precum şi impactul asupra nivelului serviciului în 
cazul aprobării reducerii. Unele autorităţi locale solicită să fie depus un program (pachet 
decizional) cu privire la reduceri, care reprezintă 5 %, sau mai mult, din totalul bugetului 
curent al departamentului.  
 

PROGRAM DE REDUCERE A SERVICIULUI 
ANUL FISCAL 1998-1999 

DEPARTAMENT                                                                    FOND / CENTRU 
DENUMIRE: 
PONDEREA DEPARTAMENTULUI:                                     _________ A.P. 
IMPACTUL ASUPRA BUGETULUI                             ANUL FISCAL  1998-1999         

Servicii de personal                     
Materiale   
Servicii contractuale 

Costurile totale 
DISCUŢIE (detaliaţi cerinţele faţă de funcţii, materiale, servicii contractuale şi cheltuieli de investiţii) 
 
 
 
 
 



Tabelul 7.  Acest formular poate fi utilizat pentru a fundamenta reducerile sau 
îmbunătăţirile programului. 
  

DETALII PENTRU A SPRIJINI PACHETUL DECIZIONAL 
CODUL CHEIE SERVICII INDIVIDUALE – POSTURI

 
A.P. SALARIUL A FI COMPLETAT 

DE  ANALIST 
 
 

    

 SUBTOTAL   
CONT SERVICII INDIVIDUALE – ALTELE COSTURI 

ESTIMATE 
 

 SALARIILE 
ASIGURAREA DE SĂNĂTATE 
PENSII 
ASIGURAREA MEDICALĂ 

  

 TOTAL – SERVICII INDIVIDUALE   
 MATERIALE   
  

 
  

 TOTAL MATERIALE   
 SERVICII CONTRACTUALE   
  

 
  

 TOTAL – SERVICII CONTRACTUALE   
 CHELTUIELI DE CAPITAL   
  

 
  

 TOTAL – CHELTUIELI DE CAPITAL   
 TOTAL / COSTURILE NETE   
 COSTURILE ANUALE (altele decât total costuri)   
 TOTAL ECONOMII   

 
Tabelul 8. Formularul cerere de finanţare bugetară pentru cheltuielile de capital 
 
Formularul cerere de finanţare bugetară pentru cheltuielile de capital este obligatoriu 
pentru fiecare articol care are costul unitar de la 5.000.000 lei în sus şi o perioadă de viaţă 
de cel puţin 1 an. În continuare, este prezentat un model de tabel utilizat în SUA. (se 
scanează tabelul din manual)    
 
Tabelul 9. Formularul de obiective şi indicatori de măsurare a performanţei unui 
departament 
 
Obiectivele şi indicatorii de măsurare a performanţei unui departament oferă consiliului 
şi cetăţenilor informaţii pertinente cu privire la scopul, obiectivele şi progresul privind 
atingerea lor. Obiectivele şi indicatorii de măsurare stau la baza operaţiunilor 
departamentului şi reprezintă criteriul faţă de care se raportează serviciile 
departamentului. Totate obiectivele şi indicatorii de măsurare trebuie să fie cuantificabili 
şi realizabili, odată cu adoptarea bugetului departamentului de către consiliu. 
 



OBIECTIVE ŞI INDICATORI DE MĂSURARE A PERFORMANŢEI UNUI 
DEPARTAMENT 

 
DEPARTAMENT 
SCOPUL DEPARTAMENTULUI 
 
 
OBIECTIVELE DEPARTAMENTULUI PENTRU ANUL 1998-1999 
 
 
INDICATORI DE MĂSURARE REAL 1996-97 ESTIMAT 1996-97 PROGNOZAT 1998-99
 
 
 
 
 

   

 
Obiectivele şi indicatorii de măsurare a performanţei unui departament trebuie să includă 
informaţii despre scopul principal al departamentului, referitoare la: 
 
• Care este contribuţia de bază a departamentului în activitatea autorităţii locale? 
• De ce există departamentul ca entitate separată? 
• Ce este unic în responsabilităţile departamentului? 
• Ce rol joacă departamentul în furnizarea serviciilor publice? 
• Care este motivul principal al existenţei departamentului? 
• Care este obiectivul general al departamentului, comun pentru toate serviciile şi 

birourile (compartimente)? 
 
Obiectivele trebuie să se concentreze asupra prezentării planului de activitate al 
departamentului pentru anul fiscal viitor. 
 
• Obiective care vizează eficacitatea – demonstrează cât de bine un departament 

realizează sau implementează un serviciu, un program sau o funcţie a administraţiei 
publice locale, în relaţie cu aceia care beneficiază de acest serviciu. 

• Obiective care vizează eficienţa – arată parametrii care reflectă raportul dintre costuri 
şi nivelul serviciului, pentru anumite activităţi şi funcţii ale departamentului. 

• Obiective care vizează norma de muncă – arată cantitatea de muncă realizată într-o 
perioadă specifică de timp. 

 
Asiguraţi-vă ca obiectivele să fie: 
 
• În conformitate cu responsabilităţile departamentului. 
• Realizabile în limitele cererii de finanţare de la buget. 
• Specifice, cuantificabile şi măsurabile. 
• Solicitante şi progresive. 

 



Trebuie să fie elaborat cel puţin un obiectiv pentru fiecare compartiment (birou) din 
cadrul departamentului. 
 
Obiectivele trebuie enumerate în ordine descrescătoare, primele fiind cele mai 
importante. 
 
Indicatorii de măsurare reflectă progresul departamentului în îndeplinirea obiectivelor 
stabilite. 
 
• Elaboraţi, cel puţin, câte un indicator de performanţă pentru fiecare obiectiv. 
• Cuantificaţi fiecare indicator de performanţă; de exemplu, în procente sau proporţie, 

cantitate numerică sau sumă. 
 
Tabelul 10. Formularul pentru probleme legate de politici 
 
Problemele legate de politici, în general, descriu programe şi servicii ce necesită analiza, 
îndrumarea şi / sau aprobarea consiliului. În mare parte, problemele de politici se aplică 
la nivelul întregii organizaţii şi, adesea, includ implicări bugetare curente sau viitoare. 
 
DEPARTAMENT: 
 
 
 

 
Tabelul 11. Formularul generalizator privind granturile / donaţiile 
 
Acest formular trebuie să fie completat pentru fiecare grant / donaţie, pe care un 
departament prevede să le primească în anul fiscal viitor. 
 
DENUMIREA GRANTULUI /DONAŢIEI                               DEPARTAMENTUL 
DESCRIEREA GRANTULUI 
 
INDICATORI DE MĂSURARE A GRANTULUI  REALIZAT ESTIMAT PROGNOZAT 
 
 

   

AGENŢIA (-IILE) FINANŢATOARE 
 
PERIOADA GRANTULUI 
 
DE LA                                                               PÂNĂ LA 
 
ALOCAREA RESURSELOR 

Anul 
fiscal 

Total 
costuri 

Contribuţia 
agenţiei 

Contribuţia 
departamentului 

Contribuţia din afara 
departamentului 

Emisiune de 
obligaţiuni 

 
 

     

 
 

     

 
 

     



Instruire 
 
Instruirea pe baza manualului de buget trebuie să fie asigurată în fiecare an, pentru a 
pregăti personalul să administreze procesul de elaborare a bugetului în mod eficient. 
 
Moment de reflecţie 
 
Aduceţi-vă aminte un moment din procesul de elaborare a bugetului în propria 
administraţie publică locală: politicile, procedurile, calendarul, formularele, instruirea etc. 
După părerea dumneavoastră, care sunt cele mai bune caracterisitici folosite în procesul 
actual? Descrieţi-le mai jos. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
Ce aspect / aspecte din procesul bugetar al administraţiei publice locale necesită cel mai 
mult să fie îmbunătăţite? După părerea dumneavoastră, ce anume trebuie făcut? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Etapa 2. Cererile de finanţare bugetară din partea departamentelor 
 
Personalul fiecărui departament trebuie să completeze formularele din manualul de buget. 
Formularele trebuie depuse la departamentul de buget conform calendarului bugetar. În 
continuare, urmează câteva întrebări pe care directorul fiecărui departament trebuie să le 
aibă în vedere, atunci când pregăteşte cererile de finanţare  bugetară: 
 
1. Permite bugetul de bază ca departamentul să continue furnizarea serviciilor la nivelul 

actual? 
2. Justifică cererea de finanţare bugetară nivelul propus pentru serviciu? 
3. Sunt utilizate optim resursele, sau banii pot fi mai bine folosiţi într-un alt program? 
4. Sunt consistente obiectivele departamentului? 
5. Se foloseşte cea mai bună abordare pentru atingerea obiectivelor? 
6. Există fonduri adecvate pentru nivelul serviciului propus? 
7. Vor aduce economii, pe termen lung, costurile mai mari pentru servicii, din anul viitor? 
8. Pot fi reduse cheltuielile furnizând servicii la acelaşi nivel, dar mai eficient? 
9. Este departamentul organizat astfel încât să se evite dublarea atribuţiilor? 
10. Au fost luate în considerare fluctuaţiile de preţ, inflaţia, creşterile de salariu etc.? 
11. Coincid, cu obiectivele strategice ale comunităţii, cererile pentru cheltuielile de capital?   
12. În cazul în care nu sunt suficiente fonduri pentru toate serviciile, care dintre acestea 

trebuie să fie eliminate în primul rând? 
13. Este bugetul prea conservator sau este prea încărcat? 
14. Este momentul potrivit pentru a încerca să se colecteze venituri suplimentare, să se 

modifice tarifele sau să se introducă surse noi de venituri? 
 



Şefii de departamente trebuie să aibă oportunitatea să solicite toate resursele (personal, 
materiale, echipamente), pe care le consideră necesare pentru a realiza serviciile dorite de 
către cetăţeni. Această oportunitate este dată prin pachetul decizional de îmbunătăţire a 
programului. Evident că, niciodată, nu vor fi bani suficienţi pentru a răspunde tuturor 
cerinţelor. Totuşi, nevoile nu vor fi satisfăcute niciodată, dacă şefilor de departamente nu 
li  se oferă posibilitatea să le explice. Pe lângă acestea, dacă şefilor de departament nu li 
se oferă această oportunitate, aceştia nu se vor simţi responsabili faţă de planul bugetar 
aprobat de către consiliu.   
 
Etapa 3. Estimarea veniturilor 
 
Experienţa anilor trecuţi este metoda cea mai larg folosită în estimarea veniturilor. Suma 
veniturilor, încasate dintr-o sursă dată, pe o perioadă de cinci ani reprezintă un punct bun 
de pornire în estimarea veniturilor. Datele pe o perioadă de cinci ani arată performanţa pe 
câţiva ani, relevând fluctuaţiile temporare şi schimbările majore. Aceste date oferă o 
imagine credibilă a creşterii normale a sursei de venituri. Mai sunt şi alte date, în afară de 
acelea istorice (anterioare), care trebuie luate în considerare. Mai trebuie luată în 
considerare natura activităţii economice de bază a comunităţii. O comunitate, care se 
bazează în primul rând pe veniturile din turism, trebuie să analizeze perspectiva 
călătoriilor în vacanţe sau a întrunirilor din anul viitor. Oraşele mari industrializate ar 
trebuie să consulte indicele afacerilor locale. Oraşele mici, cu o singură industrie 
importantă, ar trebui să contacteze compania producătoare şi să ceară date privind 
vânzările prognozate pentru anul viitor, extinderile sau reducerile anticipate, care ar putea 
afecta forţa de muncă, etc. O altă sursă foarte bună de informaţii despre economia locală 
sunt băncile. Un alt manual din această serie, „Planificarea financiară”, oferă informaţii 
cu privire la monitorizarea tendinţelor, precum şi alte tehnici de estimare a veniturilor. 
 
De obicei departamentul de finanţe-buget estimează veniturile. De asemenea, în cazul în 
care o sursă de venit ţine de un anumit departament, acel departament poate fi rugat să 
facă estimările respective.  
 
Sursele noi de venituri 
 
Administraţia publică locală este în permanentă căutare de noi surse de venituri. Lista de 
verificare, care urmează, oferă o modalitate de  a evalua procedura de a identifica sursele 
noi de venituri: 
 
- Este administraţia publică locală membră a unor asociaţii profesionale care informează 

membrii săi despre noi surse de venituri pentru scopuri specifice sau generale? 
- Este vreun angajat responsabil cu studierea publicaţiilor de specialitate, specifice 

sectorului public, care furnizează informaţii cu privire la exemple inovative de surse 
de venituri utilizate de alte comunităţi? 

- Se întreţine un inventar al veniturilor prevăzute să fie încasate prin lege?  
- Menţine administraţia publică locală legături bune cu persoane oficiale cheie din 

administraţia publică centrală, cu scopul de a obţine venituri adiţionale sau informaţii 
despre sursele potenţiale de fonduri? 



- Analizează administraţia publică locală, periodic, tarifele şi taxele de utilizare, pentru 
a determina dacă acestea sunt adecvate, acoperind costurile de furnizare a serviciilor? 

- Compară administraţia publică locală taxele de utilizare şi ratele de impozitare cu cele 
ale altor comunităţi de mărime similare? 

- Recurge administraţia publică locală la serviciile consultanţilor financiari, specialişti 
în domeniul finanţelor publice, pentru identificarea surselor de venituri potenţiale? 

- Deţine administraţia publică locală date istorice (anterioare) cu privire la veniturile 
fondului general pe o perioadă de cinci ani? 

- Utilizează administraţia publică locală aceste date în prognozarea veniturilor fondului 
general, prin studierea tendinţelor şi a modelelor de evoluţie? 

- Întreţine administraţia publică locală contacte cu băncile, industria locală şi instituţiile 
de planificare economică, în scopul de a obţine informaţii despre prognozele privind 
economia locală? 

- Analizează administraţia publică locală veniturile potenţiale, din punct de vedere al 
costurilor adiţionale, atunci când ia deciziile respective? 

 
Etapa 4. Analiza bugetului de către directorul economic sau de şeful executivului 
        
Informaţiile furnizate de către departamente prin formularele tipizate constituie baza de la 
care începe evaluarea şi sinteza bugetului. Cercetarea minuţioasă a cererii de buget a 
fiecărui departament, de către analiştii bugetari (personalul serviciului de buget) şi de 
către directorul economic, precum şi revizuirea formularelor de stabilire a ponderilor şi 
priorităţilor vor da o imagine mai bună despre validitatea cererilor şi vor oferi o opinie, 
mai puţin părtinitoare, cu privire la importanţa acestora. În cazul utilizării bugetului pe 
bază de ţintă în combinaţie cu pachetul decizional, şefii de departamente au o influenţă 
mai mare asupra stabilirii priorităţilor decât aveau în trecut, atunci când acest lucru era 
făcut de către serviciul buget.      
 
Analiza tehnică 
 
Fiecare cerere de finanţare bugetară a departamentului trebuie să fie analizată din punct 
de vedere al acurateţii cifrelor şi a datelor, de către un analist bugetar. Serviciul buget ar 
putea să distribuie departamentelor o listă de verificare pentru a asigura depunerea, la 
timp, a tuturor formularelor şi a materialelor de fundamentare necesare. 
 
Analiza programelor 
 
Fiecare program solicitat trebuie analizat pentru a se asigura că serviciile la nivelul actual 
de prestare sunt incluse în buget. De asemenea, pentru a se asigura că nivelul actual al 
serviciului este menţinut, se verifică existenţa scopului, obiectivelor şi a indicatorilor de 
performanţă. 
 
Analiza veniturilor 
 
În cazul bugetului pe bază de ţintă, veniturile au fost stabilite în timpul procesului  
bugetar, astfel încât departamentele să aibă, deja, suma maximă pe baza căreia să-şi 



construiască cererea de buget. Indiferent de metoda bugetară folosită, fiecare sursă de 
venituri sau categorie a surselor de venituri trebuie să fie analizată, din nou, în această 
etapă, pentru a verifica acurateţea numerică şi rezonabilitatea evaluării. 
 
Întruniri cu şefii de departamente 
 
Consultarea şefiilor de departamente după ce au fost depuse cererile de finanţare poate fi 
utilă pentru a înţelege mai bine natura solicitărilor lor. O întâlnire cu fiecare şef de 
departament, în parte, poate ajuta la clarificarea cererilor de finanţare bugetară, şi astfel 
să-l ajute pe directorul economic sau pe şeful executivului în luarea deciziilor sau a 
formulării recomandărilor. 
 
După analiza minuţioasă a cererilor fiecărui departament, directorul economic este gata 
să discute cu şeful executivului. Directorul economic trebuie să aibă pregătite 
recomandările cu privire la echilibrarea cheltuielilor propuse şi a veniturilor estimate. Fie 
că aceasta ar însemna găsirea de fonduri adiţionale, fie refuzarea anumitor cereri, 
directorul economic trebuie să fie pregătit să-şi susţină recomandările sale. 
 
Conferinţele cu şeful executivului 
 
La decizia şefului executivului, şefii de departamente pot avea oportunitatea să se 
întâlnească cu acesta şi să explice cererile lor bugetare. În oraşele mai mari, şefii de 
departamente se pot întâlni cu adjuncţii directorilor generali sau cu adjuncţii directorilor 
administrativi înainte de a se întâlni cu şeful executivului. La finele acestor întâlniri, 
directorul economic pregăteşte un rezumat al propunerii de buget, aşa cum arată în acel 
moment, şi se întâlneşte cu şeful executivului.  
 
Pentru a alege serviciile care urmează să fie propuse consiliului, nu este în deajuns ca 
şeful executivului să ia în considerare doar costurile serviciilor. El trebuie să cântărească 
avantajele şi dezavantajele fiecărui serviciu, să analizeze cererile şefilor de departament 
şi recomandările directorului economic, şi să decidă asupra unui program general al 
serviciilor publice, care ar fi cel mai util pentru cetăţeni. Şeful executivului este persoana 
cheie, care recomandă priorităţile comunităţii pentru anul viitor. El este acela care trebuie 
să ia deciziile finale cu privire la mărimea şi particularităţile propunerii de buget, care 
urmează să fie depusă consiliului spre aprobare. 
 
Revizuirea proiectului de buget de către şeful executivului 
 
Întrebările, care urmează, sunt similare cu acelea sugerate şefilor de departamente în 
pregătirea cererilor de finanţare bugetară. În pregătirea propunerii de buget, care urmează 
să fie depus la consiliu, şeful executivului trebuie să ia în considerare următorii factori: 
 
1. Nivelul serviciului propus justifică cererea de finanţare bugetară? Pot fi banii investiţi 

mai bine, sau folosiţi pentru altceva? 
2. Obiectivele bugetului sunt consistente? Se foloseşte cea mai bună abordare în 

atingerea obiectivelor? Există fonduri adecvate pentru nivelul propus al serviciilor? 
3. Costurile mai mari din anul viitor pentru servicii vor aduce economii pe termen lung? 



4. Pot fi reduse cheltuielile furnizând servicii la acelaşi nivel, dar mai eficient? 
5. Este administraţia locală organizată astfel încât să se evite dublarea atribuţiilor? 
6. Au fost luate în considerare fluctuaţiile de preţ, inflaţia, creşterile salariale etc.? 
7. Coincid cererile pentru cheltuielile de capital cu obiectivele strategice stabilite?   
8. În cazul în care nu sunt suficiente fonduri pentru toate serviciile, care dintre acestea 

trebuie să fie eliminate în primul rând? 
9. Care este atitudinea generală, cu privire la buget, a fiecărui şef de departament? Este 

unul prea zgârcit, iaraltul prea cheltuitor? 
10. Veniturile estimate sunt suficiente pentru a satisface nevoile pe termen lung? Este 

momentul potrivit pentru a încerca să se colecteze venituri suplimentare?  
 
Etapa 5. Pregătirea propunerii de buget 
 
Un buget ideal trebuie să ofere o imagine, atât a activităţilor care urmează să fie realizate 
în anul viitor, cât şi a programului financiar, care permite ca acele activităţi să fie 
îndeplinite. Bugetul trebuie să fie uşor de citit, suficient de simplu pentru a fi înţeles de 
cetăţeni şi, totodată, suficient de complet pentru a satisface nevoile experţilor financiari. 
Documentele de buget variază foarte mult, ca stil şi conţinut. Anexa A conţine sfaturi 
despre modalitatea tehnoredactării documentului de buget. Însă, bugetele bune au un 
număr de caracterisitici comune. Acestea sunt: (1) conformitatea cu cerinţele legale de 
bază; (2) includerea tuturor componentelor necesare; (3) axarea pe informaţiile esenţiale 
pentru luarea deciziilor; (4) prezentarea informaţiilor într-un mod clar şi accesibil. 
 
Cerinţele legale 
 
În primul şi în primul rând, bugetul trebuie să fie conform legii. De exemplu, prevederile 
legale pot include cerinţa ca bugetul să fie prezentat pe capitole.    
 
În unele ţări, administraţia publică centrală impune includerea în bugetul local a anumitor 
informaţii financiare, şi chiar asigură formularele tipizate pe baza cărora se completează 
bugetul. Din fericire, cerinţele incluse în legi servesc, doar, ca o bază minimală pentru 
documentul de buget. Odată ce se respectă legea, administraţia publică locală, dacă 
doreşte, este liberă, în general, să stabilească un sistem bugetar mai sofisticat. 
 
Componentele necesare 
 
Un document bun de buget trebuie să includă toate componentele necesare. Nu toate 
documentele de buget vor conţine toate componentele, dar toate bugetele bune conţin 
următoarele: 
 
Mesajul de politică bugetară sau scrisoarea de transmitere 
 
Un buget, de obicei, începe cu un mesaj de politică bugetară sau cu o scrisoare de 
transmitere. Mesajul, de obicei un document mare, conturează bugetul propus consiliului 
spre aprobare. Mesajul de politică bugetară, de obicei, include: 
 



• O prezentare generală a situaţiei financiare locale; 
• O listă a politicilor reflectate în bugetul actual;  
• O listă a realizărilor din anul trecut; 
• Cifra totală a bugetului propus, împreună cu nivelul de impozitare necesar pentru a-l 

acoperi; 
• Dacă bugetul este diminuat, se prezintă o descriere şi o argumentare a motivelor 

reducerii.  
 
Spre deosebire de mesajul de politică bugetară, scrisoarea de transmitere poate fi scurtă şi 
oficială: 
 
„Prin prezenta transmit consiliului propunerea de buget pe anul fiscal 1999. Bugetul total 
este de 12345670 mii lei. Încasările din impozitul pe proprietate vor fi de 2345000 mii 
lei.”     
 
Chiar şi o scrisoare de transmitere scurtă include, de obicei, mărimea bugetului total şi 
rata de impozitare, însă poate să includă şi alte informaţii. Dacă scrisoarea de transmitere 
este scrisă de către primar, directorul economic va scrie mesajul de politică bugetară, 
descriind elementele importante ale propunerii de buget. 
 
Anexa C conţine o listă de verificare cu privire la scrisoarea de transmitere. 
 
Cuprinsul  
 
Cuprinsul urmează mesajul bugetar sau scrisoarea de transmitere. El trebuie să împartă 
documentul de buget pe secţiunile principale. De exemplu, acestea pot include o privire 
generală asupra condiţiilor financiare, veniturile şi cheltuielile pe fiecare fond, 
cheltuielile detaliate pe fiecare departament, proiectele de investiţii, planul de rambursare 
a datoriei, detalii cu privire la personal, şi glosarul. 
 
Introducere 
 
Introducerea stabileşte cadrul pentru restul documentului de buget. Se pot enumera 
scopurile principale şi descrie politicile şi procesul bugetar, care au stat la baza 
documentului de buget. Dacă adminsitraţia publică locală utilizează metoda de buget pe 
baza de ţintă sau pe bază zero, rezultatele pot fi centralizate sau prezentate în detaliu. 
 
Tabelele centralizatoare  
 
Bugetul trebuie să includă cel puţin două tabele centralizatoare: 
 
• Un prim tabel care arată veniturile şi cheltuielile totale pe fiecare fond 
• Un al doilea tabel care prezintă veniturile prognozate pe surse şi cheltuielile pe fiecare 

departament al fondului general. 
 



Un tabel similar, care să prezinte veniturile prognozate pe surse şi cheltuielile pe fiecare 
departament, poate fi făcut pentru fiecare fond, nu numai pentru cel general. Dacă această 
informaţie nu este inclusă aici, ea trebuie inclusă, oricum, în cadrul documentului bugetar 
 
Detaliile cu privire la cheltuieli 
 
Secţiunea următoare din buget, de obicei, prezintă informaţii detaliate despre cheltuielile 
propuse. Informaţiile sunt prezentate pe departamente, pe programe, sau pe ambele. 
Aceste informaţii pot include: 
 
• Datele istorice (anterioare), care compară cheltuielile propuse cu acelea reale din anii 

precedenţi; 
• Cheltuielile propuse şi estimate pentru anul curent, în comparaţie cu cererea de 

finanţare pentru anul bugetar viitor. 
 
Tot aici, pot fi incluse datele generale cu privire la personal, pe departamente şi pe 
programe, precum şi descrierea scopurilor, realizările anului precedent şi explicaţiile 
schimbărilor de la an la an.  
 
Cheltuielile de capital şi datoria publică 
 
Această secţiune trebuie să includă descrierea datoriei publice şi termenele de 
rambursare, precum şi o prezentare generală a proiectelor majore planificate pentru anul 
bugetar viitor. Descrierea detaliată a proiectelor specifice poate fi prezentată fie în anexe, 
fie într-un document separat.  
 
Material adiţional 
 
Bugetul poate include un material adiţional sau explicativ, de diverse tipuri, de exemplu, 
clasificarea detaliată a funcţiilor (ştatul de funcţii), un glosar, un indice. Unele 
administraţii locale includ o secţiune scurtă cu date statistice, care enumeră reţeaua de 
străzi, secţiile de pompieri şi de poliţie, vehicolele, bibiliotecile, cinematografele şi 
restaurantele. Secţiunea statistică, de asemenea, poate include date demografice, ca bază 
generală în stabilirea politicilor. Datorită sensibilităţii politice, rapoartele cu privire la 
performanţă sunt, adesea, prezentate în volume separate, astfel încât circulaţia lor să 
poată fi limitată. 
 
„Bugetul pe scurt” 
 
Multe autorităţi locale au elaborat o versiune scurtă a bugetului lor pentru a fi distribuită 
cetăţenilor şi presei. Dacă bugetul este lung, în multe volume, şi dificil de înţeles, atunci 
o astfel de formă scurtă poate avea câteva avantaje. În primul rând, este mai puţin 
costisitor să distribui exemplare cu forma scurtă a bugetului decât documentul întreg al 
bugetului. În al doilea rând, este mai uşor să te adresezi unei singure audienţe, decât la 
mai mule, iar bugetul în forma sa scurtă se adresează publicului larg. Un al treilea avantaj 
al unei astfel de publicaţii este că aceasta poate utiliza un ton mai prietenos, cu multe 



grafice, dar având grijă să nu lase impresia că autorităţile locale nu tratează activitatea de 
fundamentare a bugetului cu seriozitate.  
 
Selectarea şi prezentarea informaţiei 
 
Proiectarea documentului de buget 
 
Aspectul fizic al bugetului influenţează modul în care oamenii îl vor citi şi ce vor câştiga 
din aceasta. Proiectarea documentului de buget este un factor important. De fapt, un 
proiect prost prezentat – diagrame confuze, texte compacte – poate, ulterior, să fie contrar 
rolului pe care îl are bugetul pentru asigurarea răspunderii autorităţilor locale. Nu este 
suficient ca informaţiile să fie prezente în documentul de buget, ci să fie accesibile.  
 
Tehnoredactarea documentului de buget 
 
Din moment ce forma, în care este prezentat bugetul, are un impact puternic asupra 
înţelegerii şi a transparenţei, tehnoredactarea este un element important al documentului 
de buget. Regulile de bază, care pot ajuta la îmbunătăţirea uşurinţei citirii, includ: 
 
• Folosirea, alternativă, a textelor cu grafice, desene, tabele, hărţi etc.; 
• Spaţii mari la margini şi în cadrul textului; paginile încărcate reduc atenţia cititorului; 
• Stilul simplu, 
• Prezentarea ilustrativă, în momentele importante; 
• Corelarea textului şi a graficelor. 
 
Trei motive pentru a folosi graficele 
 
• Graficele pot fi utilizate pentru a prezenta, într-un mod rapid, esenţa problemei. De 

exemplu, o diagramă arătând încasările impozitului pe proprietate şi totalul încasărilor 
din impozite de-a lungul timpului permite cititorilor să vadă, imediat, relaţia dintre 
acestea. (Dacă graficele şi diagramele necesită o concentrare mare a atenţiei, probabil 
că ele ar trebui simplificate). 

• Graficele îl ajută pe cititor să parcurgă un document, care pare a fi mare şi confuz. 
Pentru a separa diferitele secţiuni ale bugetului poate fi folosită hârtia colorată sau 
pagini separatoare cu denumirea fiecărei secţiuni. 

• Graficele măresc diversitatea vizuală, ceea ce face citirea bugetului mai uşoară. 
Alegerea anumitor desene ilustrative poate, de asemenea, să accentueze, pentru cititor, 
sensul principal al bugetului: furnizarea serviciilor administraţiei publice locale. Un 
desen, al unui vehicol în acţiune pentru curăţarea zăpezii, poate ilustra munca 
autorităţilor locale, iar un desen al unei surori medicale vizitând o persoană în vârstă 
poate face legătura dintre cheltuielile pentru sănătate şi viaţa de zi cu zi. 

 
Moment de reflecţie 
 
Cât de mulţumiţi sunteţi de conţinutul şi forma bugetului curent al propriei administraţii 
locale? Care credeţi că sunt modificările necesare (una sau două), pe care le-aţi aduce?  



Puteţi folosi spaţiul de mai jos pentru descrierea acestora. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
Etapa 6. Revizuirea bugetului de către consiliu împreună cu şefii de departamente 
 
Bugetul prezentat de şeful executivului trebuie să fie distribuit fiecărui membru al 
consiliului, cu cel puţin o săptămână înainte de şedinţa la care consiliul va discuta pentru 
prima dată propunerea de buget. Astfel fiecare membru are şansa să ia cunoştinţă de 
conţinutul şi natura bugetului, înainte de a fi invitat să comenteze sau să pună întrebări. 
 
În multe administraţii locale, au loc şedinţe de lucru ale consiliului unde departamentele 
prezintă bugetele lor şi răspund la întrebările consilierilor. Cetăţenii pot participa la 
aceste şedinţe, deşi acestea sunt destinate pentru a oferi membrilor consiliului 
oportunitatea de a pune şefilor de departamente întrebări într-un cadru mai puţin formal. 
 
Etapa 7. Audieri publice ale proiectul de buget 
 
Cerinţe legale 
 
Majoritatea autorităţilor locale sunt obligate să creeze condiţii pentru solicitarea opiniilor 
cetăţenilor, în cadrul procesului bugetar. Unele nu fac decât să ţină audierile publice 
prevăzute prin lege, iar cetăţenii au dreptul să comenteze şi să pună întrebări cu privire la 
proiectul de buget curent. Altele merg mai departe şi mediatizează bugetul curent. 
 
Comunicate de presă, prezentări, forumuri 
 
În unele comunităţi, după ce s-a ajuns la proiectul final de buget, şeful executivului şi 
directorul economic îl prezintă, în faţa cetăţenilor, la conferinţe de presă şi la întâlnirile 
cu organizaţiile societăţii civile sau cu comitetele de cartier. Unele autorităţi locale 
solicită opiniile cetăţenilor înainte de începerea elaborării bugetului şi, apoi, atunci când 
este finalizată propunerea de buget, aceasta este distribuită pe larg. 
 
Alte autorităţi locale abordează altfel problema publicităţii propunerii de buget. Membrii 
consiliului pot organiza forumuri de dezbateri, în circumscripţiile lor, pe parcursul anului. 
Atunci când proiectul de buget este gata, membrii consiliului pot recurge la aceste 
forumuri pentru a da cetăţenilor şansa de a reacţiona la propunere. 
 
Un alt manual din această serie, „Participarea cetăţenească”, prezintă, în detaliu, 
metodele de implicare a cetăţenilor în procesul de elaborare a bugetului curent. 
 
Moment de reflecţie 
 



Cum credeţi că aţi putea beneficia de o implicare mai mare a cetăţenilor în procesul de 
fundamentare a bugetului? Care sunt cele mai reuşite metode, folosite de dvs. pentru a 
implica cetăţenii? La ce alte metode vă gândiţi sau aţi dori să le luaţi în considerare? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 
Etapa 8. Revizuirea şi aprobarea bugetului 
 
După audierile publice ale bugetului, şeful executivului şi consiliul trebuie să pregătească 
bugetul final pentru anul viitor. În etapa aceasta, responsabilitatea trece de la şeful 
executivului la consiliu. Acţiunile sale vor determina forma finală a bugetului curent.  
 
La revizuirea propunerii de buget, deliberativul trebuie să îndeplinească o serie de 
atribuţii mai largi, decât doar „determinarea politiciilor generale”, un rol al consiliului, 
adesea, considerat ca fiind cel mai important. În mod specific, revizuirea bugetului de 
către consiliu trebuie să urmărească: 
 
1. Înţelegerea mai bună  de către consiliu a politicilor şi a nivelului serviciilor actuale, şi 

o capacitate mai bună de a le compara cu propunerile de modificare ale acestora.  
2. Oportunitatea de a avea o privire generală asupra performanţei executivului,  

permiţându-se, astfel, consilierilor să tragă concluzii mai bine fundamentate în ceea ce 
priveşte capacităţile executivului. 

3. Crearea condiţiilor necesare comunităţii pentru a înţelege mai bine activităţile şi 
performanţele autorităţilor locale. 

4. Să permită cetăţenilor să-şi exprime punctele de vedere referitoare la nivelul propus de 
furnizare a serviciilor.  

5. Observaţiile consiliului cu privire la deficienţele proiectului de buget, care nu au fost 
identificate de către şeful executivului. 

6. Stabilirea politicilor şi nivelurilor de furnizare a serviciilor pentru anul viitor, 
corespunzător cu  nivelul general al veniturilor şi cheltuielilor. 

 
Analiza propunerii de buget de către organul deliberativ nu ar trebui să fie o procedură de 
rutină, de ratificare a ceea ce recomandă şeful executivului. Trebuie să fie o analiză 
serioasă a serviciilor furnizate de către administraţia publică locală în anul viitor. 
Analizând  bugetul, un consilier trebuie să pună următoarele întrebări: 
 
1. Acest buget asigură într-un mod adecvat nevoile comunităţii? 
2. Au fost elaborate planuri care să asigure că banii vor fi utilizaţi pentru a furniza cele 

mai bune servicii pentru cetăţeni? 
3. Sunt rezonabile estimările veniturilor?  
4. Corespund cererile de cheltuieli cu nivelul propus al serviciilor?  
5. Au fost luate în calcul absolut toate costurile? 
6. Va oferi bugetul, în forma sa actuală, serviciile dorite de către comunitate? 
7. Proiectul de buget este în concordanţă cu planurile pe termen lung? 
8. Va fi propunerea de buget în concordanţă cu politicile stabilite şi cu acţiunile trecute? 



Un buget bine scris şi documentat va răspunde la toate aceste întrebări. Dacă nu, consiliul 
trebuie să ceară mai multe explicaţii şi documente justificative. 
 
Apoi, organul deliberativ va face orice fel de modificare pe care o consideră necesară şi 
aprobă, oficial, bugetul prin adoptarea unei hotărâri. Această acţiune oferă şefului 
executivului, sau persoanei desemnate de acesta, autoritatea legală de a angaja obligaţii 
financiare. Astfel, prin aprobarea bugetului nu li se acordă sume de bani departamentelor, 
ci li se acordă autoritate asupra bugetului – autoritatea de a intra în relaţii contractuale, 
aşa cum sunt contractele şi ordinele de achiziţii, din care vor rezulta plăţi. În majoritatea 
administraţiilor locale din statele democratice se cere o aprobare specială a organului 
legislativ sau a consiliului, înainte ca executivul să poată face orice angajament financiar. 
 
Moment de reflecţie 
 
Cum aţi descrie procesul de revizuire a bugetului practicat de propriul consiliu local? 
Este superficial sau reprezintă o oportunitate educaţională pentru consilieri? Folosiţi 
spaţiul de mai jos pentru a nota observaţiile dumneavoastră. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Etapa 9. Alocări, rectificări de buget, transferuri (virări de credite bugetare) 
 
Durata alocărilor de buget 
 
Majoritatea alocărilor de buget, acordate de către consiliu, sunt pe un singur an. Astfel, la 
sfârşitul anului fiscal expiră orice autoritate a departamentelor asupra fondurilor 
neutilizate sau cheltuielilor – „foloseşti sau pierzi” – ceea ce înseamnă că fondurile nu pot 
fi redirecţionate spre alte priorităţi incluse în bugetul anului viitor. De aceea, directorii de 
program monitorizează foarte riguros capacitatea lor disponibilă de a cheltui (fondurile 
bugetare), pentru a fi siguri că toate fondurile alocate sunt angajate înainte de sfârşitul 
anului.     
 
Alocările bugetare pe mai mulţi ani, acordă de obicei departamentelor sau beneficiarilor 
autoritatea asupra fondurilor pe o perioadă de doi sau trei ani. Alocările multianuale oferă 
directorilor de program o libertate de planificare mai mare şi le dă posibilitatea de a 
angaja contracte pe termen lung cu furnizorii şi contractorii. Unele administraţii locale 
aprobă în acest mod bugetele de investiţii. Procedând astfel, li se dă posibiltatea 
directorilor de proiect să semneze contracte pe toată perioada derulării investiţiei. 
 
Rectificare de buget, alocări suplimentare, surplus nealocat 

 
Rectificarea bugetului (numită de asemenea alocare suplimentară) este un proces oficial 
care necesită aprobarea legislativului. Atunci când au loc aceste rectificări, orice 



modificare este inclusă retroactiv în bugetul aprobat. Rectificarea bugetului poate avea 
loc în cazuri de urgenţă - cum ar fi un incendiu, pagube aduse dotărilor dintr-un parc în 
urma inundaţiilor -, adăugând fonduri la bugetul departamentului, ca să se poată face 
reparaţiile. Bugetul, de asemenea, poate fi rectificat în mod oficial pentru a justifica 
veniturile, care sunt fie mai mici, fie mai mari decât cele anticipate.  
 
Prin multe legi, precum şi prin politica locală, sunt permise alocările suplimentare sau 
rectificările de buget, după ce a fost încasat un anume procent (ex. 90 %, 95 %, 100%) 
din veniturile totale planificate pentru orice fond. Unele autorităţi locale nu distribuie 
100% din veniturile planificate, în acest fel reţinând surplusul nealocat. Alocările 
suplimentare pot fi făcute tot din aceste fonduri.  
 
În perioada ultimului trimestru al anului fiscal, estimările revizuite se fac, de obicei, pe 
baza situaţiei anticipate de închidere a contului de surplus nealocat. O urmărire riguroasă 
a acestuia este esenţială în cazul în care au fost propuse alocări din acest fond pentru anul 
curent sau transferuri pentru anul viitor. 
 
Transferurile 
 
Transferurile la nivel local sunt de două tipuri: 
 
Transferuri bugetare 
 
Transferurile bugetare pot constitui rambursări pentru servicii – cum ar fi cazul 
departamentului de poliţie care plăteşte un furnizor central pentru închiriera unei maşini 
de copiat. Un şef de departament poate iniţia astfel de transferuri având autoritatea s-o 
facă, de obicei, pe baza unui ordin interdepartamental. 
 
Transferuri între fonduri (virări de credite bugetare) 
 
Al doilea tip de transferuri (virări de credite bugetare) are loc la nivel de fonduri – de 
exemplu, de la fondul de distribuţie a apei la fondul general. Odată ce administraţia locală 
nu are voie să înregistreze deficit, transferurile legale (virările de credite bugetare) de la 
un fond cu surplus la un fond cu deficit pot fi importante pentru echilibrarea bugetului. 
Astfel de transferuri, de multe ori, au implicaţii legate de politici financiar-bugetare, care 
necesită analiza sau aprobarea consiliului. Datorită faptului că, uneori, se face abuz de 
transferurile între fonduri (virări de credite bugetare), unele state le interzic prin lege sau 
prevăd o aprobare specială a consiliului. Transferurile din fonduri cu destinaţie specială 
sunt strict controlate, pentru a preveni cheltuirea banilor pentru alte scopuri decât cele 
stabilite prin lege.    
 
Etapa 10. Administrarea bugetului (execuţia bugetară) 
 
Administrarea (execuţia) unui buget aprobat necesită o combinaţie complexă între 
leadership, adică o împărţire a responsabilităţilor, directive operaţionale, controale, 
planificare şi programare a modificărilor, analize şi reevaluări frecvente. Administrarea 



bugetului aprobat variază mult de la o administraţie publică locală la alta. În unele 
organizaţii, administrarea bugetului reprezintă puţin mai mult decât stabilirea conturilor 
bugetare şi înregistrarea cheltuielilor la efectuarea plăţilor. În altele există controale, ceea 
ce implică stabilirea de proceduri care prevăd, de exemplu, obţinerea aprobării conducerii 
înaintea angajării de personal în posturile vacante şi înaintea angajării de mari cheltuieli.  
 
Bugetele pe programe şi cele pe bază de performanţă, corect utilizate, introduc elemente 
noi în administrarea bugetului. Aceste tipuri de bugete stabilesc scopuri şi programe de 
lucru. Consiliul poate considera ca fiind responsabili şeful executivului şi şefii de 
departamente pentru rezultatele reflectate de indicatorii de performanţă. La fel, şeful 
executivului poate măsura operaţiunile departamentului pe baza indicatorilor de 
performanţă, iar şefii de departamente pot, la rândul lor, să împartă subordonaţilor 
responsabilităţile privind eficienţa activităţii desfăşurate. 
 
În condiţiile sistemului tradiţional de control bugetar, întrebarea pusă de către organul 
deliberativ este: „Conducerea s-a încadrat în limitele de cheltuieli ale bugetului 
stabilit?”; în condiţiile sistemului nou de control bugetar mai progresist, întrebările vor 
fi: “Conducerea a realizat ceea ce a promis?”, “Performanţa a fost în limitele 
standardelor de cheltuieli stabilite?”  Desigur, aceasta nu constituie un motiv de a afirma 
că un sistem de control bugetar este mai bun decât altul. În schimb, gradul de adecvare al 
sistemului de control poate fi măsurat prin capacitatea de a atinge scopurile urmărite 
prestând servicii publice cu costuri rezonabile. 
 
Există patru motive principale pentru a efectua administrarea şi controlul bugetului (execuţia bugetară). 
Acestea sunt: 
 
1. Sunt furnizate mijloacele potrivite pentru asigurarea nivelului aprobat de cheltuieli anuale, pentru un 

anumit serviciu public. 
2. Se asigură faptul că nici o cheltuială nu se face, dacă nu a fost autorizată în prealabil. 
3. Se gestionează cu prudenţă resursele publice locale, avându-se în vedere cerinţa de a realiza un 

serviciu public la un anumit nivel de calitate în anul bugetar curent. 
4. Se asigură, la intervale regulate, raportările modului în care se urmăreşte utilizarea resurselor 

încredinţate.     
 
Responsabilităţile departamentului 
 
Responsabilitatea controlului bugetar revine în primul rând nivelului de departament. 
Departamentele trebuie să furnizeze serviciile care au fost autorizate. Acestea deţin cheia 
succesului sau insuccesului în atingerea obiectivelor prezentate în cererile de buget 
aprobate de consiliu. 
 
Responsabilităţile departamentului de buget 
 
În general, bugetele locale sunt orientate spre venituri – adică totalul cheltuielilor 
aprobate în buget trebuie să fie mai mic sau egal cu totalul veniturile aşteptate. 
Departamentul de buget încearcă să estimeze veniturile, cât mai exact posibil. Desigur, 
suma totală şi datele încasării veniturilor nu pot fi ştiute dinainte. De aceea, cheltuielile 



reale trebuie să fie monitorizate şi realizate în funcţie de nivelul şi data la care se 
încasează veniturile (managementul lichidităţilor). Dacă veniturile reale sunt mai mari 
decât cele planificate, bugetul poate fi rectificat sau încheiat cu un surplus de sold 
nealocat (excedent bugetar). Dacă veniturile sunt mai mici decât cele planificate, trebuie 
reduse cheltuielile sau folosite alte mijloace (fonduri de echilibrare primite de la 
administaţia publică centrală), pentru a acoperi deficitul. Bugetul trebuie să fie 
implementat cât mai aproape de prevederile aprobate şi echilibrul dintre venituri şi 
cheltuieli trebuie să fie menţinut. 
 

Instrumentele departamentului de buget 
 
Există o serie de mijloace de control, pe care departamentul de buget le poate utiliza pentru a se 
asigura că veniturile nu sunt depăşite de cheltuieli. 
 
Controlul posturilor 
 
De obicei, bugetul aprobat conţine detalii cu privire la numărul şi nivelul posturilor autorizate 
pentru fiecare departament. Odată ce aproape 80 % din cheltuielile pentru anumite servicii ale 
administraţiei publice (ex.: ordinea publică, sănătatea etc.) pot fi legate de costurile de personal, 
aceasta este o categorie esenţială de costuri în procesul de monitorizare. Ca o modalitate de 
monitorizare a cheltuielilor, departamentul de buget analizează şi aprobă toate cererile pentru noi 
angajări, pentru completarea posturilor vacante, sau pentru modificarea clasificării funcţiilor 
existente. Acesta este un instrument de control puternic al costurilor. Controlul posturilor este 
foarte important, în special, atunci când veniturile nu sunt încasate după cum au fost planificate. 
Câteodată, posturile sunt „îngheţate” pentru a reduce cheltuielile. Chiar dacă bugetul adoptat 
prevede angajarea unei persoane sau completarea unui post vacant, departamentul de buget ar 
putea amâna acest lucru, pe motivul lipsei de bani disponibili în acel moment. Departamentul de 
buget trebuie, întotdeauna, să păstreze echilibrul între prevederile bugetului adoptat şi fondurile 
reale disponibile, ultimele având prioritate. 
 
Economii din salarii 
 
Pentru a crea o mică sumă de rezervă, care să fie realocată în timpul anului, departamentul de 
buget, uneori, întârzie acordarea aprobării de a angaja personal, chiar şi atunci când sunt bani 
disponibili. Acest lucru permite o flexibilitate şi adaptabilitate în timpul anului. Aceste fonduri 
pot fi, de asemenea, realocate de către consiliu pentru a satisface o nevoie neaşteptată. De 
asemenea, departamentele pot să nu facă angajări pe o perioadă temporară, astfel încât 
„economiile din salarii” să poată fi utilizate pentru alte scopuri, cum ar fi o achiziţie de 
echipament, care nu a fost aprobată prin bugetul iniţial. 
 
Cheltuielile de capital 
 
Chiar şi în cazul în care cheltuielile pentru achiziţii de capital au fost aprobate prin buget, 
departamentul de buget poate cere revizuirea şi aprobarea achiziţiei, înainte de angajarea 
fondurilor. În cazul lipsei veniturilor, cheltuielile de capital pot fi amânate, fie pe o perioadă 
scurtă de timp, fie pe o perioadă nedeterminată. 
 
Repartizări sau alocări 
 



Unele autorităţi locale au găsit avantajoasă stabilirea unui sistem de repartizare, prin care 
estimările de cheltuieli pe un an fiscal sunt împărţite pe perioade de timp mai mici, de obicei pe 
trimestre sau luni. Sistemul de repartizare, corect stabilit, oferă o verificare a cheltuielilor şi evită 
apariţia unui deficit la sfârşitul exerciţiului bugetar. De exemplu, totalul sumei alocate pentru 
combustibil, pentru departamentul de reparaţii şi întreţinere străzi, poate fi împărţit în patru părţi 
egale. Fiecare parte trebuie să fie suficientă pentru achiziţionarea combustibilului pe o perioadă 
de trei luni. Bugetul departamentului de reparaţii şi întreţinere străzi este monitorizat timp de trei 
luni pentru a se asigura că nu se depăşeşte repartizarea trimestrială. În sistemele de bugete mai 
sofisticate, repartizarea poate fi utilizată pentru a-i responsabiliza pe şefii de departamente la 
îndeplinirea rezultatelor planificate. Dacă indicatorii de măsurare a operaţiunii realizate nu indică 
proporţionalitatea acesteia cu cheltuielile la zi, atunci şeful executivului sau directorul economic 
poate decide să disponibilizeze fondurile pentru perioada rămasă din an. 
 
Controlul angajamentelor bugetare  
 
Un alt mijloc, care ajută la prevenirea cheltuielilor prea mari de către departamente, este sistemul 
de control al angajamentelor bugetare. Angajament înseamnă a „pune de o parte” o fracţiune din 
bugetul departamentului, care nu a fost încă cheltuită, dar care a fost angajată. Sistemul contabil 
din Statele Unite împarte bugetul departamentului în trei categorii generale: o categorie include 
fondurile deja cheltuite, a doua include banii puşi de o parte pentru a plăti ceea ce a fost deja 
comandat, dar încă nu s-a primit (sau facturat) – angajamente bugetare, iar a treia include 
fondurile disponibile (neangajate) pentru a fi cheltuite. De fiecare dată când un ordin de 
cumpărare sau contract intră în sistemul contabil, fondurile din coloana de sume neangajate se 
transferă în coloana de sume angajate din care apoi se fac plăţile facturilor. Când fondurile 
neangajate ajung la zero, nu se mai aprobă nici o cheltuială. 
 
Reduceri bugetare 
 
Atunci când este evident că veniturile încasate nu ţin pasul cu cele prognozate, este clar că trebuie 
făcut ceva urgent, astfel încât să fie posibilă încheierea anului fiscal fără deficit. Deoarece nu este 
suficient timp pentru a mobiliza eforturile pentru a propune, introduce şi implementa o creştere 
fiscală, opţiunea cea mai realistă este reducerea cheltuielilor. Reducerea se poate face oficial, prin 
hotărârea consiliului de a reduce bugetul (rectificare bugetară), sau, neoficial, prin sistemul 
contabil, reducând soldurile disponibile pentru departamente.   
 
Responsabilitatea serviciului contabil 
 
Contabilii joacă un rol major în administrarea bugetului. Contabilitatea bugetară oferă un 
mecanism de control pentru a limita repartizările şi alocările, şi anume, contabilitatea prin 
angajament şi raportarea internă cu privire la buget. Contabilitatea costurilor sau 
adaptarea contabilităţii financiare, care produce informaţii cu privire la costuri, plus 
raportarea statistică, permit stabilirea costului pe unitate de lucru / produs şi compararea 
cu standardele de performanţă stabilite pentru costuri. Bugetele pentru proiectele de 
construcţie, orarul de lucru, centrele de cost, standardele de performanţă, costurile 
maximale pentru o unitate de lucru, raportările, toate acestea fac parte din preocupările 
contabilului. 
 
Raportările contabile lunare sunt absolut necesare pentru orice sistem fiscal eficient. 
Personalul cheie din departamente trebuie să fie informat despre soldurile lor disponibile 



pentru a putea menţine cheltuielile în limitele aprobate. Din aceleaşi considerente, 
consiliul trebuie să aibă rapoarte cu privire la venituri şi cheltuieli în vederea 
administrării şi îndrumării eficiente. Conţinutul şi frecvenţa raportărilor trebuie să 
coincidă cu nevoile şi capacităţile fiecărei comunităţi. Totuşi, se recomandă ca aceste 
raportări să fie făcute lunar. 
 
Lista de verificare pentru raportările contabile 
 
- Primiţi în fiecare lună un raport cu privire la cheltuielile făcute de propriul departament? 
- Este raportul făcut la timp? 
- Este corect? 
- Este util şi important? 
- Indică exact, pentru propriul departament, valoarea angajamentelor în raport cu bugetul 

adoptat? 
- Arată corect angajamentele bugetare? 
 
Responsabilitatea şefului executivului 
 
Şeful executivului are şi el o mare responsabilitate cu privire la control. Dacă unul dintre 
departamente nu furnizează serviciile pe care le-a promis, eşecul este atât al 
departamentului, cât şi al şefului executivului.  
 
Este esenţial ca şeful executivului să dispună de un set de proceduri, care să-l ajute să 
verifice următoarele aspecte: 
 
1. Nivelul serviciului promis este atins. 
2. Nivelul serviciului este atins în limitele sumelor aprobate de către consiliu (cheltuielile 

estimate). 
3. Orice deviere seminificativă de la planurile iniţiale, pe baza cărora s-a făcut bugetul, 

este prevenită sau semnalată din timp şefului executivului. 
 
Responsabilitatea consiliului  
 
Mijlocul cel mai direct al consiliului de a menţine controlul asupra bugetului este gradul 
de detaliere a hotărârii de aprobare a bugetului. La nivel local, hotărârea de aprobare 
poate specifica o sumă totală autorizată de a fi cheltuită de fiecare departament sau pentru 
fiecare fond. 
 
Pentru a îndeplini responsabilităţile lor fiduciare, membrii consiliului trebuie să analizeze 
periodic rapoarte cu privire la execuţia bugetară şi îndeplinirea criteriilor de performanţă, 
pentru a se asigura că bugetul este administrat în forma în care a fost adoptat. 
 
Rapoartele pentru consiliu 
 
Raportările contabile lunare permit departamentului de buget să monitorizeze situaţia 
bugetară a fiecărui departament – şi a fiecărui articol / capitol aprobat pentru fiecare 
departament – şi să identifice domeniile de îngrijorare. Apoi, această informaţie poate fi 



generalizată pentru a arăta partea cheltuită din bugetul total în perioada de timp scursă. 
Informaţia generalizată trebuie furnizată consiliului. 
 
Dacă din bugetul total, 55 % s-a cheltuit sau angajat la sfârşitul a şase luni din anul fiscal, 
acest fapt poate fi, sau nu, o problemă, în funcţie de modul obişnuit al departamentului de 
a face cheltuielile. Dacă cheltuielile sunt relativ constante de-a lungul anului, aşteptările 
vor fi ca doar 50 % din buget să fie cheltuit până la mijlocul anului.  
 
Dacă raportările cu privire la venituri şi cheltuieli sugerează faptul că veniturile sunt 
deficitare şi nu se prevăd creşteri neaşteptate prin încasări din alte surse, departamentul 
de buget trebuie să recomande acţiuni de corectare a bugetului. 
 
Ca o alternativă, informaţia bugetară lunară poate fi generalizată prin grafice, pentru a 
oferi membrilor consiliului o prezentare ilustrativă a tendinţelor veniturilor şi cheltuielilor 
reale. Sau, poate fi prezentată o generalizare a veniturilor, cheltuielilor şi angajamentelor 
fiecărui departament, defalcată pe fonduri. 
 
Rapoarte cu privire la îndeplinirea criteriilor de performanţă 
 
Ca şi în cazul situaţiei financiare, nivelul de performanţă a serviciilor prestate sau datele 
statistice despre activităţi, trebuie raportate periodic. Consiliul şi cetăţenii merită să 
cunoască ce s-a realizat cu banii din fondurile publice. 
 
Rezervele bugetare 
 
Rezervele bugetare reprezintă o parte importantă în strategia de control a administraţiei 
publice locale. Există diferite tipuri de rezerve, de la cele „neformale” până la cele 
„formale”, adoptate explicit de către consiliu. Exemple de rezerve bugetare neformale 
sunt: eliberarea graduală de fonduri destinate pentru alte scopuri (ex.: curăţarea zăpezii); 
sau întârzierea pentru o perioadă scurtă de timp a unor angajamente (ex.: amânarea 
acordării unui contract pentru un proiect de renovare). Economiile din salarii – fondurile 
devenite disponibile atunci când un post devine vacant şi nu se fac angajări imediat sau 
atunci când o persoană în vârstă se pensionează şi o altă persoană este angajată cu un 
salariu mai mic – sunt o altă sursă de venituri. Alte fonduri de rezervă, aşa numitele 
fonduri „pentru vreme rea”, sunt create, în mod oficial, pentru cazurile de urgenţă, pentru 
a satisface cerinţele firmelor de rating referitoare la emisiunile de obligaţiuni sau pentru a 
face faţă fluxului neregulat al veniturilor. 
 
Forma oficială a rezervei bugetare poate fi un cont sau fond creat explicit pentru 
evenimente neprevăzute. Aceste rezerve pot fi incluse în bugetul fiecărui departament, 
centralizate la şeful executivului, reprezentate ca o parte separată în soldul fondului 
general sau create ca un fond separat. 
 
Mărimea rezervelor 
 



Care este mărimea potrivită pentru rezerve? Pentru oraşele din Statele Unite, cele mai 
importante îndrumări vin de la firmele de rating pentru emisiunile de obligaţiuni ale 
municipalităţilor, care folosesc „regula de aur”, ce indică un nivel al rezervelor de cel 
puţin 5 % din cheltuielile anuale curente. Alţii consideră un nivel acceptabil pentru 
rezerve cheltuielile curente pentru 30 - 90 de zile. 
 
Poate că, cel mai bun criteriu este instabilitatea bazei de venituri publice – cu cât baza 
este mai instabilă, cu atât rezervele trebuie să fie mai mari. De exemplu, bugetele locale 
care se bazează pe impozite din vânzări şi accize trebuie să aibă un nivel mai ridicat de 
rezerve, pentru a compensa fluctuaţia care are loc în cazul veniturilor încasate din aceste 
surse. 
 
Aleşii locali trebuie să decidă dacă se crează fonduri de rezervă separate, conturi de 
rezervă în cadrul fondurilor existente sau ambele forme. Un fond separat este mai vizibil 
şi astfel mai accesibil cetăţenilor şi consiliului. Cetăţenii ar putea dori să ştie de ce o 
autoritate locală adună un surplus în loc să reducă impozitele. Consilerii ar putea dori să 
utilizeze banii în scopuri mai atractive din punct de vedere politic. Avantajul, însă, al 
unui fond de rezervă separat este că scopul şi procedurile de folosire a resurselor pot fi 
definite explicit prin lege.  
 
Motivele pentru care autorităţile locale crează rezerve 
 
• Asigurarea unui „tampon” la creşteri şi scăderi ale încasării veniturilor, cum ar fi 

fluxul neregulat al veniturilor din impozite. 
• Asigurarea de disponibilităţi pentru deciziile judecătoreşti care implică despăgubiri 

băneşti. 
• Dezastre naturale sau accidente. 
• Întârzieri neprevăzute ale transferurilor de la bugetul de stat. 
• Necesitatea de a acumula fonduri suficiente pentru înlocuirea unei clădiri sau a unui 

echipament de dimensiuni mari. 
• Pentru a asigura plata la timp a datoriei publice (rata împrumutului şi dobânda). 

Agenţiile de rating pentru emisiunile de obligaţiuni pun un accent considerabil pe 
rezervele pentru rambursarea datoriei. 

 
Auditul performanţei şi bugetul curent 
 
Auditul performanţei adresează întrebări evazive, cum ar fi: de ce au fost cheltuiţi banii, 
ce rezultate au fost obţinute şi dacă programele ar fi putut fi realizate mai eficient şi mai 
economicos? 
 
Întrebările, pe care ar putea un auditor să le aibă în vedere, atunci când evaluează 
performanţa managementului, sunt: 
 
• Au fost atinse obiectivele anului trecut? 
• Au fost bine stabilite standardele de măsurare a gradului de realizare a scopului? 
• A renunţat conducerea la scopuri, structuri organizaţionale şi activităţi depăşite? 



• Au fost luate în considerare, testate şi evaluate alternativele? 
• Sunt utilizate tehnici analitice de management? Pot fi ele îmbunătăţite? 
 
Auditul financiar anual şi bugetul curent 
 
Auditul financiar şi de conformitate abordează, în special, probleme referitoare la cât s-a 
cheltuit şi dacă cheltuielile s-au făcut în conformitate cu legea. În Statele Unite, un audit 
independent este obligatoriu prin lege pentru majoritatea administraţiilor locale.  
 
Utilizarea rapoartelor de audit de către departamente 
 
Unele informaţii din raportul anual financiar complet (CAFR) pot fi necesare şefilor de 
departamente sau directorilor de programe. De exemplu, pentru fiecare fond, CAFR 
prezintă soldul iniţial, veniturile, cheltuielile, transferurile totale interne şi externe, şi 
soldul fondului la sfârşitul anului. Această parte a raportului arată nu numai dacă bugetul 
a fost echilibrat la sfârşitul anului, ci şi dacă veniturile curente au acoperit cheltuielile 
curente, dacă soldul iniţial al fondului a fost folosit pentru a acoperi lipsa de venituri sau 
dacă s-au făcut transferuri (virări de credite bugetare) pentru echilibrarea bugetului. La 
unele autorităţi locale această parte a raportului poate fi unica sursă de informaţii de acest 
gen. 
 
Utilizarea rapoartelor de audit de către consiliu 

 
Raportul de audit anual conţine o declaraţie care compară bugetul cu veniturile şi 
cheltuielile reale. Deoarece CAFR se preocupă de conformitatea legală, se foloseşte 
bugetul rectificat, şi nu cel iniţial, ca bază de comparaţie. Aceasta nu este, întotdeauna, o 
comparaţie utilă. De exemplu, dacă bugetul este rectificat cu o zi înainte de încheierea 
conturilor şi cifrele reale sunt măsurate în ziua următoare, după CAFR administraţia 
publică locală va arăta ca fiind foarte aproape de cifrele planificate. Cu toate că cifrele 
reale ar putea să fie în conformitate cu bugetul rectificat, ele ar putea să devieze foarte 
mult de la bugetul iniţial. Această parte a raportului ar fi mai utilă dacă ar include bugetul 
iniţial împreună cu rectificările. 
 
Transferurile dintre fonduri (virări de credite bugetare) 
 
Încă o informaţie, care apare în raportul anual şi care este utilă pentru controlul financiar, 
este lista tranzacţiilor între fonduri. Cu toate că lista nu indică exact de unde şi unde au 
plecat fondurile transferate (virate), raportul notifică suma totală a transferurilor 
(virărilor) din şi în fiecare fond. Aceste cifre permit cititorului să vadă imediat care 
fonduri primesc resurse prin transferuri / virări şi care este raportul dintre suma 
transferată şi totalul fondului. Comparând aceste cifre din diversele rapoarte anuale, un 
analist poate determina dacă nivelul transferurilor (virărilor) creşte ca proporţie în buget 
şi, eventual, unde au loc aceste creşteri.   
 
Ce oferă un audit financiar 
 



Care sunt avantajele specifice pe care un audit financiar le oferă acelora care trebuie să ia 
zilnic decizii cu privire la cursul finanţelor locale şi acelora ale căror vieţi sunt afectate de 
aceste decizii? Cum asigură un audit aceste avantaje? 
 
• Verifică informaţiile cheie, care ar trebui să stea la baza anumitor decizii – fie ale 

legislativului, fie ale executivului. 
• Stabileşte modalităţi de a se asigura că aceste informaţii sunt prezentate dintr-o 

perspectivă corectă şi sunt accesibile într-o formă cât mai utilă. 
• Descoperă părţile slabe în sistemul contabil, care pot ascunde imaginea financiară 

reală, creând o confuzie şi mai mare sau sprijinind irosirea fondurilor şi serviciilor.  
 
Moment de reflecţie 
 
Ce controale asupra procesului bugetar au fost stabilite în propria administraţie publică 
locală? Descrieţi-le în spaţiul de mai jos. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Cine sau ce entitate este responsabilă, în primul rând, de administrarea şi controlul 
bugetului? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
Ce fonduri de rezervă sunt create şi în ce scop sunt folosite? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Se face audit de vreun fel în propria administraţie publică locală? Dacă da, ce fel? Se face 
deoarece aşa cere legea, sau din alte motive? Dacă nu se face audit, care sunt, în opinia 
dumneavoastră, riscurile financiare de a nu avea, permanent, un astfel de sistem? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 



Glosar 
 

Buget curent Plan pentru cheltuielile curente şi mijloacele propuse pentru finanţarea 
acestora; principalul mijloc de ţinere sub control al activităţilor 
financiare, al achiziţiilor, cheltuielor şi al furnizării serviciilor curente. 

  
Buget de investiţii Buget care conţine proiectele de investiţii incluse în primul an al 

planului de investiţii; în fiecare an, primul an din planul de investiţii 
devine buget de capital; plan al proiectelor de investiţii şi al mijloacelor 
de finanţare ale acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa A: 
Lista de verificare a managementului cu privire la buget 

 
Proceduri 
 
- Există proceduri scrise cuprinzătoare, care sunt publicate şi utilizate în procesul 

bugetar? 
- Sunt procedurile alcătuite într-o formă care permite, dacă este necesar, modificarea lor 

fără dificultăţi? 
- Este alocat timp suficient pentru pregătirea bugetului? 
 
Includ procedurile scrise (evaluaţi separat) cele afirmate în continuare? 
 
- Identificarea şi responsabilităţile indivizilor (grupurilor) implicate în procesul  bugetar. 
- Limite de timp pentru realizarea anumitor sarcini (ex. calendarul bugetar). 
- Formulare tipizate pentru date financiare şi alte documente bugetare 
- Documentaţie necesară justificatoare pentru cereri specifice. 
- Proceduri adecvate pentru a determina dacă cererile pentru bugetul curent sunt 

integrate în planul general de dezvoltare al oraşului. 
- Proceduri care să asigure că impactul proiectelor de capital care trebuie incluse în 

bugetul curent a fost corect evaluat. 
- Analiza bugetului, în detaliu, de către primar / preşedinte, directorul general sau o 

persoană desemnată pentru aceasta, înainte de trimiterea lui în consiliu spre aprobare? 
- Hotărârea oficială a consiliului cu privire la aprobarea bugetului. 
- Controlul, prin decizii locale, al transferurilor (virărilor de credite bugetare) 

administrative dintre articole / capitole în unităţile organizaţionale sau bugetele 
departamentelor. 

- Un raport lunar generat de către sistemul contabil cu privire la cheltuielile reale faţă de 
cele planificate. 

 
Responsabilităţi 
 
- Este responsabilitatea generală, de coordonare a procesului de bugetare, încredinţată 

unei persoane sau unui grup de persoane? 
- Pregătesc şefii de departamente cererile de buget acoperind toate activităţile şi 

operaţiunile de care sunt responsabili? 
- Responsabilitatea de a pregăti bugetul fondului general pentru administraţia publică 

locală este încredinţată persoanei potrivite? 
 
Venituri 
 
- Se face prognozarea preliminară a veniturilor în primele faze ale procesului bugetar? 
 
Politicile 
 



- Sunt comunicate informaţiile cheie (ex.: rata creşterii populaţiei, rata inflaţiei) şefilor 
de departamente, astfel încât cererile de buget să fie consecvente în utilizarea acestor 
informaţii? 

- Este făcută declaraţia de politică bugetară de către o persoană desemnată, cum ar fi 
primarul şi / sau directorul general în primele faze ale procesului? 

- Au fost elaborate politici care să identifice condiţiile în care un buget aprobat este 
revizuit (rectificat) în timpul anului fiscal? 

 
Informaţii bugetare 
 
- Sunt incluse în buget toate fondurile (inclusiv cele pentru serviciile publice), veniturile 

şi cheltuielile? 
- Informaţiile istorice (anterioare) şi curente adecvate, cu privire la operaţiunile 

financiare, sunt furnizate persoanelor responsabile de pregătirea cererilor de buget? 
- Se cere o fundamentare a veniturilor şi a cheltuielilor la un nivel potrivit de detaliere 

(număr rezonabil de articole)? 
- Se cere ca numărul posturilor pentru fiecare departament să fie aprobat şi inclus în 

buget? 
 
Informaţii cu privire la performanţă 
 
- Include documentul de buget, în mod explicit, declaraţii de scopuri, obiective şi 

indicatori de măsurare ai performanţei? 
 
Documentul bugetului definitiv  
 
Include documentul de buget definitiv aprobat: 
 
- o declaraţie sau un mesaj al primarului, prin care se stabilesc liniile directoare ale 

bugetului? 
- informaţii despre veniturile şi cheltuielile din anii precedenţi? 
- o informaţie generalizatoare despre veniturile şi cheltuielile curente pe fonduri? 
- numărul de personal angajat permanent pe departamente sau alte unităţi 

organizaţionale corespunzătoare? 
- plăţile şi transferurile / virările între fonduri? 
- însumarea cheltuielilor pe categoria principală? 
- arată documentul de buget modul cum sunt gestionate fondurile din granturi, care se 

reportează la un alt an fiscal?  
- sunt explicate în documentul de buget schimbările intervenite în strucutura veniturilor 

şi cheltuielilor din anul trecut? 



Anexa B: 
Sfaturi pentru tehnoredactarea bugetului 

 
Elemente de proiectare 
 
- Alternaţi diagrame, grafice şi desene cu textul principal. 
- Lăsaţi marginile mari şi un spaţiu liber rezonabil în jurul textului; completarea 

întregului spaţiu disponibil poate obosi cititorul. 
- Păstraţi diagramele şi tabelele cât mai simple – ele reprezintă o parte importantă a 

bugetului. 
- Păstraţi design-ul într-o formă simplă. 
- Utilizaţi graficele pentru a sublinia ideile principale. 
- Corelaţi textul cu graficele. 
 
Graficele 
 
- Folosiţi graficele pentru a prezenta informaţii importante, care vor pune în evidenţă 

obiectivele bugetului. 
- Utilizate corect, graficele sunt un instrument vizual foarte puternic. 
- Amplasaţi graficele după textul care prezintă informaţia sau înainte de textul care 

furnizează informaţia în detaliu. 
- Eliminaţi graficele în cazul în care acestea nu contribuie la înţelegerea textului. 
- Graficele trebuie să corespundă scopului. Tabelele, diagramele şi graficele trebuie să 

fie simple – cu unul sau două elemente clare –, iar elementele importante trebuie să fie 
şi în text. 

- Unele grafice conduc spre părţile importante de pe pagină. Astfel de grafice pot fi 
decorative, dar nu trebuie să fie prea încărcate. De exemplu, săgeţile pot indica părţile 
din tabel care au legătură cu textul. Cititorul vede imediat că materialul evidenţiat 
trebuie să fie comparat cu materialul din text. 

- Utilizaţi histograme pentru a ilustra o evoluţie sau a compara anumiţi parametri de-a 
lungul timpului. Folosiţi-le, de exemplu, pentru a compara rata şomajului din localitate 
cu rata medie a şomajului la nivel naţional pe o perioadă de cinci ani. 

- Daţi graficelor cu bare o formă care să reflecte subiectul informaţiei: de exemplu, într-
un grafic care arată volumul gunoiului ridicat zilnic, în locul barelor pot fi folosite 
pubele sau coşuri de gunoi. 

- Utilizaţi diagrame liniare pentru a ilustra tendinţele, ciclurile sau relaţia dintre 
variabile. 

- Folosiţi o diagramă cu cercuri împărţite pe sectoare, pentru a reprezenta relaţia părţilor 
selectate faţă de tot întregul – toate făcând în total 100 %. 

- Folosiţi diagrama, explicată mai sus, pentru a ilustra proporţia fiecărui tip de venituri 
sau cheltuieli.  

- Încadrarea informaţiei într-un chenar atrage atenţia asupra conţinutului.  
- Schiţele, de asemenea, pot fi utilizate pentru încadrarea unui text. De exemplu, 

indicatorii de măsurare a performanţei serviciului de ambulanţe pot apărea în interiorul 
unui desen simplu care să reprezinte o ambulanţă. 



- Folosiţi o ramă pe fiecare pagină; rame diverse pot fi utilizate pentru a face distincţie 
între un program, departament sau tip de informaţie, de altul. 

- Limitaţi numărul de coloane în tabele pentru a evita confuzia sau obosirea cititorului. 
- Liniile din grafice trebuie să fie groase şi de culoare întunecată, iar cifrele clare pentru 

a fi văzute. 
- Graficele pot fi plicticoase dacă sunt toate la fel (ex.: dacă toate sunt de aceeaşi 

culoare, mărime şi formă, şi aceleaşi linii punctate sau cu plusuri). 
- Variaţi graficele liniare prin introducerea unui text sub ele, conferindu-le o formă 

interesantă.          
- Transformaţi un desen static într-unul mobil şi interesant din punct de vedere vizual. 

De exemplu, substituiţi cu săgeţi o linie dreaptă – arătând în ce direcţie este aceasta 
îndreptată. 

 
Cuprinsul 
 
- Dacă documentul de buget este mai mare de 15 pagini trebuie să fie adăugat un 

cuprins. 
- Cuprinsul arată structura documentului. 
- Oferă numerotarea paginilor, ajutând cititorul să găsească capitolul necesar.  
- Cuprinsul trebuie să arate capitolele şi subcapitolele. 
- Utilizaţi caractere îngroşate pentru titluri. 
- Separaţi titlurile de datele şi grupurile de date din coloane  
- Folosiţi efectul de umbră pentru a evidenţia unele date. 
- Dacă bugetul include un index, un cuprins mai sumar poate fi convenabil, însă dacă nu 

există un index, cuprinsul trebuie să fie suficient de detaliat, pentru a indica la ce 
pagină se poate găsi informaţia cu privire la cheltuielile unui anumit departament.  

 
Introducere 
 
- Acesta este locul cel mai potrivit pentru grafice atractive. 
- Dacă autoritatea locală foloseşte bugetul pe bază de ţintă, enumeraţi totalul cererilor 

de fonduri, apoi descrieţi criteriile folosite pentru a determina dacă cererile 
suplimentare vor fi finanţate (ex.: dacă proiectul va reduce costurile curente într-o 
perioadă relativ scurtă sau dacă proiectul corespunde scopurilor actuale ale 
administraţiei publice locale). Descrierea rezultatelor unui buget pe bază de ţintă arată 
compromisul obţinut în perioada procesului bugetar şi face legătura între cheltuielile şi 
scopurile administraţiei publice locale. Aceasta arată cetăţenilor pentru ce sunt folosiţi 
banii din impozite şi taxe. 

- Includeţi o descriere detaliată a veniturilor pe surse şi o istorie a finanţelor locale 
propri. 

- Descrieţi cele mai importante surse de venituri într-un limbaj obişnuit, arătând 
estimările pentru fiecare sursă cu explicaţiile de rigoare. De exemplu, secţiunea despre 
impozitul pe clădiri ar putea descrie, pe scurt, temeiul legal în baza căruia este încasat 
de către administraţia publică locală, inclusiv termenele de plată, scutirile sau alte 
obligaţii. De asemenea, trebuie să se descrie veniturile prognozate din impozitul pe 
clădiri pentru anul viitor şi argumentele de fundamentare a prognozei. 



- Includeţi tabele care să arate ponderea în timp a surselor de venit principale în totalul 
veniturilor din impozite, pentru a evidenţia tendinţele. Dacă, de exemplu, ponderea 
veniturilor din impozitul pe proprietate este în descreştere şi ponderea veniturilor din 
impozitul pe venitul global este în creştere, autoritatea locală poate fi vulnerabilă la o 
recesiune economică. 

- Includeţi tabele pentru a arăta tendinţele nivelului şi proporţiei veniturilor totale 
generate de transferurile şi granturile de la stat. Acest lucru poate fi util pentru a 
semnala dependenţa de o sursă nesigură. 

- Includeţi un tabel pentru a arăta valoarea bazei de impozitare, rata de impozitare şi 
veniturile din impozitul pe proprietate, pe o perioadă de zece ani. 

- Dacă bugetul local a avut un deficit primar, trebuie să apară aici descrierea originii 
deficitului şi eforturile de eliminare a acestuia. 

- Dacă autoritatea locală a fost obligată să menţină impozitul pe proprietate la un anumit 
nivel, partea introductivă trebuie să descrie rezultatele eforturilor de a diversifica baza 
de venituri. 

- Dacă comunitatea este în creştere ca suprafaţă sau ca populaţie, trebuie arătat acest 
lucru grafic, schiţându-se o hartă cu modificările graniţelor unităţii teritorial-
administrative pe un interval de timp de cinci ani, de exemplu, sau să se prezinte rata 
creşterii populaţiei pe un anumit interval de timp (5 ani).  

- Includeţi o listă şi explicaţii cu privire la transferurile (virările) între fonduri incluse în 
propunerea de buget. Departamentul de buget poate include date istorice (anterioare) 
care fac posibilă o analiză a creşterii sau diminuării sumelor transferate (virate) şi 
explicaţii cu privire la aceste modificări. 

- Includeţi o comparaţie între transferurile (virările) reale şi acelea planificate din anul 
trecut, cu explicaţiile de rigoare privind discrepanţele. Descrierea clară a transferurilor 
poate reduce tentaţia de a echilibra un fond în defavoarea altui fond, fără a identifica şi 
soluţiona problemele. 

- Raportările privind transferurile (virările) ocupă puţin loc şi asigură că: (1) sumele cu 
destinaţie specială, cum ar fi veniturile serviciilor publice, sunt cheltuite conform 
destinaţiei, şi (2) tarifele serviciilor publice sunt astfel stabilite încât acoperă costurile. 

- Orice subvenţie pentru şi din fondurile serviciilor publice trebuie să fie o problemă de 
politică locală şi trebuie să fie descrisă astfel; nu trebuie să existe cazuri de transferuri 
(virări) între fonduri neraportate în timpul anului. 

- Includeţi o descriere a datoriei nerambursate. Pentru fiecare emisiune de obligaţiuni 
trebuie să se dea data emiterii, data de scadenţă, rata dobânzii şi nivelul rambursării 
capitalului şi a dobânzii pe fiecare an până la scadenţă. 

 
Detalii cu privire la cheltuieli 
 
- Un buget pe capitole poate enumera, pentru fiecare departament, cheltuielile de: 

personal, asigurări, instruire, deplasări şi echipament, sau poate fi împărţit pe articole 
şi mai detaliate. 

- Bugetul pe programe împarte, de obicei, departamentele pe programe. De exemplu, 
departamentul de întreţinere şi reparaţii străzi ar putea să includă programe pentru: 
reparaţii străzi, modernizări de străzi şi trotuare şi siguranţa rutieră pe timp de iarnă. 
Pentru fiecare program trebuie specificat personalul permanent angajat şi cheltuielile 



totale necesare. O combinaţie a bugetului pe capitole şi a celui pe programe 
transformă cheltuielile pe programe în cheltuieli pe capitole.  

- Într-un buget pe bază de performanţă, fiecare program are o serie de indicatori de 
măsurare a cererii, a normei de lucru, a rezultatelor, a produsului şi a impactului. 
Directorii de program stabilesc, întotdeauna, nivelul normei de lucru şi propun o 
anumită cantitate şi calitate a rezultatelor pentru o anumită sumă alocată din buget.  
Propunerile din anii precedenţi şi nivelul actual al serviciilor pot fi raportate aici, astfel 
încât consilierii să poată trage o concluzie cu privire la posibilitatea realizării 
propunerilor care stau la baza propunerii de buget curent. 

 



Anexa C: 
Lista de verificare privind mesajul de politică bugetară 

 
Mesajul de politică bugetară poate fi unul dintre cele mai importante părţi ale 
documentului de buget. Acesta oferă oportunitatea şefului executivului să explice diverse 
aspecte ale administrării locale, care nu sunt reflectate în cifre. Elementele următoare sunt 
recomandate a fi incluse în mesajul de politică bugetară: 
 
- Descrierea generală a politicilor reflectate în propunerea de buget: 

a) prezentarea scurtă a planului de operaţiuni reflectat în cifre; 
b) descrierea generală a bazei cererilor recomandate. 
 

- Descrierea generală a schimbărilor principale în serviciile municipale: 
a) comentariile despre activităţile fiecărui departament; 
b) comentariile asupra elementelor importante sau neobişnuite, care au cauzat 

schimbări extraordinare în structura cheltuielilor unui departament sau în structura 
totalului de cheltuieli a unei autorităţi locale; 

c) comentariile asupra elementelor băneşti (ex.: salarii); 
d) comentariile sau evidenţierea privind unele metode mai economicoase de operare, 

care permit departamentului să îndeplinească aceleaşi sarcini fără costuri 
adiţionale sau scotarea în relief a schimbărilor inevitabile, care au cauzat creşterea 
bugetului departamentului. 

 
- Descrierea generală a tendinţelor în colectarea veniturilor, în realizarea cheltuielilor şi 

modelelor de analiză; 
 

- O situaţie generală a operaţiunilor financiare propuse pentru anul viitor; 
 

- Comentariile asupra bugetului anului trecut, care includ: 
a) remarci cu privire la acurateţea urmăririi (execuţiei) bugetului; 
b) măsura în care au fost corect prognozate veniturile şi cheltuielile; 
c) orice deviaţie importantă de la bugetul aprobat. 

 
- Comentariile asupra situaţiei comunităţii, care includ: 

a) dacă autoritatea locală furnizează serviciile în mod adecvat; 
b) comentarii referitoare la evoluţia comunităţii în comparaţie cu alte comunităţi de 

aceeaşi mărime; 
c) poziţia financiară a administraţei publice locale comparată cu aceeaşi perioadă din 

anul trecut. 
 

- Descrierea generală a planurilor pe termen lung, însoţită de analize asupra a ceea ce se 
va realiza prin bugetul propus. Acest lucru este util pentru a se asigura că scopurile pe 
termen lung sunt urmărite şi sunt reflectate în bugetele anuale.                

 
 
 


