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Rezumat. Finanţarea autorităţilor locale este în prezent în centrul 
discursului politic. Toate statele se confruntă cu încercarea de a 
compensa nevoia de control şi de reducere a cheltuielilor publice cu o 
mai mare autonomie financiară a autorităţilor locale. Se caută astfel o 
cale de a obţine o distribuţie echitabilă a resurselor financiare între 
diferitele niveluri ale administraţiei, în condiţiile reducerilor bugetare la 
toate dintre acestea. Dacă întărirea democraţiei înseamnă întărirea 
autonomiei locale, atunci înseamnă că trebuie creat un sistem de 
finanţare a autorităţilor locale care să fie eficient, echitabil şi îndreptat 
spre nevoile economice ale statelor. Cu alte cuvinte principiul subsidia-
rităţii, descentralizarea şi finanţarea locală sunt interdependente. 

În România procesul de descentralizarea a început în 1991 şi 
continuă şi astăzi. Acest articol îţi propune să identifice, utilizând 
mijloace economice, gradul în care am reuşit să realizăm o autonomie 
financiară reală pentru comunităţile locale. 
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1. Introducere 
Descentralizarea locală este indisolubil legată de finanţarea activităţii 

colectivităţilor locale, adică de descentralizarea financiară sau autonomia 
financiară locală, fără componenta financiară descentralizarea administrativă 
fiind dificil sau chiar imposibil de realizat. Pe bună dreptate descentralizarea 
financiară este considerată de majoritatea cercetătorilor ca fiind coloana 
vertebrală a sistemului de descentralizare administrativă, resursele financiare 
fiind cele care fac legătura operaţională între necesităţile colectivităţilor locale 
şi modalităţile necesare pentru satisfacerea acestora. Astfel lipsa resurselor 
financiare ar duce colectivităţile locale în imposibilitatea de a satisface nevoile 
membrilor ei, ceea ce ar determina în acelaşi timp eşecul descentralizării 
administrative. Descentralizarea financiară mai poate fi surprinsă ca fiind 
transmiterea de către guvernul central a unor funcţiuni specifice pe linie de 
autoritate administrativă şi venituri fiscale către autorităţile publice locale. 

2. Fundamente teoretice 
„Carta Europeană a Autonomiei Locale”, din octombrie 1995, specifică la 

articolul 9 referitor la resursele financiare că în cadrul politicii economice 
naţionale „autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse proprii 
suficiente, de care pot dispune în mod liber, în exercitarea atribuţiilor de 
putere”. 

Principiile generale enumerate de Carta Europeană a Autonomiei Locale 
sunt: 

1. Colectivităţile locale au dreptul, în cadrul politicii economice naţionale, 
la resurse proprii adecvate, de care să poată dispune liber, în vederea exercitării 
atribuţiilor lor; 

2. Resursele financiare ale colectivităţilor locale trebuie să fie 
proporţionale cu responsabilităţile stabilite pentru ele prin Constituţie sau lege; 

3. Cel puţin o parte din resursele financiare ale colectivităţilor locale 
trebuie să provină din impozite şi taxe locale, în proporţiile stabilite la nivelul 
autorităţilor locale, în limitele legii; 

4. Sistemul financiar din care fac parte resursele de care dispun 
comunităţile locale trebuie să fie de natură suficient de diversificată şi 
dinamică, încât să le permită să urmărească, pe cât posibil, evoluţia reală a 
costurilor exercitării competenţelor proprii; 

5. Protecţia colectivităţilor locale mai slabe din punct de vedere financiar 
impune instituirea unor proceduri de ajustare sau a altor măsuri echivalente care 
să corijeze efectele repartiţiei inegale a potenţialelor surse de finanţare, cât şi 
sarcina financiară care le revine acestora. Asemenea proceduri sau măsuri nu 
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trebuie să reducă libertatea de opinie a colectivităţilor locale în cadrul propriului 
lor domeniu de responsabilitate; 

6. Colectivităţile locale trebuie să fie consultate, într-o manieră adecvată, 
asupra modalităţilor în care vor fi alocate resursele redistribuite; 

7. Subvenţiile acordate colectivităţilor locale nu trebuie să fie destinate, în 
măsura în care este posibil, finanţării unor proiecte expres specificate. 
Acordarea subvenţiilor nu trebuie să aducă atingere libertăţii fundamentale a 
autorităţilor locale de a-şi stabili politici proprii în domeniul lor de competenţă; 

8. În scopul finanţării propriilor obiective de investiţii, colectivităţile 
locale trebuie să aibă acces, conform legii, la piaţa naţională de capital.  

Chiar dacă sunt stabilite anumite principii de bază apar o serie de 
deosebiri între colectivităţile locale determinând astfel apariţia mai multor 
sisteme de exprimare. Astfel, pe lângă deosebirile teritoriale şi demografice, 
apar şi alţi factori cum ar fi statutul colectivităţilor locale, numărul nivelurilor 
de administraţie publică locală, repartizarea competenţelor, regimul finanţelor 
publice 

Obiectivele descentralizării financiare vizează alocarea eficientă a 
resurselor financiare, furnizarea echitabilă a bunurilor publice în diferitele arii 
geografice, asigurarea stabilităţii macroeconomice şi promovarea creşterii 
economice. Autonomia financiară se realizează, în principal prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli al colectivităţii locale, iar organizarea distinctă a finanţelor 
publice pe baza descentralizării financiare permite: 

 degrevarea finanţelor centrale de o serie de cheltuieli; 
 reducerea numărului de fluxuri financiare între autoritatea centrală şi 

autorităţile locale; 
 crearea unei imagini mai clare a modului de gestionare a finanţelor 

publice naţionale. 
După cum spuneam mai sus descentralizarea financiară se poate realiza 

diferit, în funcţie de mai mulţi factori, începând să fie funcţională dincolo de 
limita la care volumul bunurilor publice furnizate la nivel central se restrânge 
prin creşterea prea ridicată a costului comparativ al luării deciziilor la nivel 
central. Se poate face o analogie între descentralizarea financiară şi conceptul 
de federalism fiscal, dar aplicabilitatea lor este diferită în funcţie de natura 
organizatorică a statelor (state unitare şi state federale). 

Analiza autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale din 
România reprezintă un demers interesant şi incitant, dar  foarte complicat, în 
condiţiile în care există unii factori practic greu de cuantificat. De asemenea, un 
impediment major îl constituie şi inexistenţa datelor statistice la nivel regional, 
care fie sunt inexistente, fie există, dar sunt incomplete.  
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Metoda de analiză aleasă este cea de tip „analiză-diagnostic”, bazată pe 
indicatori financiari. Studiul autonomiei financiare locale la nivel naţional s-a 
focalizat pe statica şi dinamica veniturilor proprii (venituri fiscale şi venituri 
nefiscale ale bugetelor locale), veniturilor şi cheltuielilor totale ale tuturor 
autorităţilor publice locale, în lei preţuri curente, respectiv preţuri constante, pe 
intervalul 1991-2008, conform datelor centralizate din conturile de execuţie ale 
bugetelor locale. 

 

3. Metodă şi rezultate   
 

Pentru studierea finanţării locale s-a constituit o serie de indicatori 
sintetici: capacitatea de autofinanţare a autorităţilor locale, gradul de 
dependenţă financiară a autorităţilor locale, gradul general de acoperire a 
cheltuielilor pe seama veniturilor proprii şi indicele de poziţie financiară al unei 
autorităţi locale.  

a. Capacitatea de autofinanţare a autorităţilor locale sau gradul de 
autonomie financiară arată ponderea pe care veniturile proprii o au în 
ansamblul veniturilor bugetelor locale. Relaţia matematică de calcul are forma: 

 

100 x 
Vt
VpCa

loc.

loc.
loc. =                                                                   (1) 

unde: 
loc.Ca  ilustrează capacitatea de autofinanţare a autorităţilor locale; 

loc.Vp  semnifică veniturile proprii ale autorităţilor locale; 

loc.Vt  reflectă veniturile totale ale jurisdicţiilor locale.  
 
b. Gradul de dependenţă financiară a autorităţilor locale semnifică 

ponderea pe care cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele 
defalcate din taxa pe valoare adăugată, precum şi transferurile bugetare primite 
de autorităţile locale de la bugetul de stat sau alte bugete o au în volumul 
veniturile totale ale bugetelor locale. Modalitate de calcul este: 

 

loc.loc.
loc.

loc.
loc. Ca100Gd100 x 

Vt
CSTGd −== sau                                     (2) 

unde: 
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loc.Gd  reprezintă gradul de dependenţă financiară a autorităţilor locale faţă 
de autoritatea centrală; 

loc.CST  semnifică cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit, 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi transferurile bugetare 
primite de autorităţile locale de la bugetul de stat sau alte bugete; 

loc.Vt  reflectă veniturile totale ale jurisdicţiilor locale.  
 
c. Gradul de acoperire a cheltuielilor locale pe seama veniturilor proprii 

denotă măsura în care cheltuielile totale ale bugetelor locale sunt finanţate pe 
seama veniturilor proprii. 

Algoritmul de calcul este: 
 

100 x 
Cht
VpGvp/c

loc.

loc.
loc. =                                                                      (3) 

unde: 
loc.Gvp/c  reprezintă gradul de acoperire a cheltuielilor locale pe seama 

veniturilor proprii; 
loc.Vp  semnifică veniturile proprii ale autorităţilor locale; 

loc.Cht  reflectă cheltuielile totale ale jurisdicţiilor locale.  
 

1. Veniturile proprii ale tuturor unităţilor administrativ-teritoriale  din 
România, în urma calculelor efectuate, aşa cum reiese din Tabelul 1, au o 
evoluţie oscilantă cauzată în general de desele modificări legislative. În 
perioada 1991-1994, în termeni reali, acestea prezintă o creştere semnificativă 
la mijlocul intervalului, de 47,1% în 1993 faţă de 1992, datorată politicilor 
fiscale şi bugetare în direcţia descentralizării financiare, pentru ca mai apoi să 
scadă cu 8,1% în 1994 faţă 1993.  
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Tabelul 1 
Evoluţia veniturilor proprii, veniturilor şi cheltuielilor locale, 

în România, în perioada 1991-2008 - ansamblu eşantion 
 

Indicator U.M. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Venituri proprii (preţuri curente) mil.lei 17 32 153 335 923 1.130 1.984 3.327 7.557 12.135 15.518 20.533 27.284 30.759 31.495 26.172 17.441 20.599

Venituri proprii (preţuri constante) mil.lei 11 47 140 682 778 802 2.144 5.113 8.410 11.294 16.626 22.889 26.747 28.070 23.621 15.475 18.069

Deflator (anual) % 300 327,4 239,1 135,3 145,3 247,3 155,2 147,8 144,3 137,4 123,5 119,2 115,0 112,2 110,8 112,7 114,0

Venituri totale (preţuri curente) mil.lei 59 200 713 1.767 3.336 4.999 10.469 13.454 21.253 33.357 71.043 93.022 128.143 158.989 194.287 276.934 368.031 456.977

Venituri totale (preţuri curente) mil.lei 67 218 739 2.466 3.440 4.233 8.669 14.379 23.116 51.705 75.322 107.503 138.251 173.161 249.940 326.558 400.857

Cheltuieli totale ( preţuri curente) mil.lei 58 199 696 1.735 3.265 4.955 10.371 13.382 20.869 33.141 70.523 92.487 128.284 155.139 187.527 253.608 339.314 493.956

Cheltuieli totale ( preţuri constante) mil.lei 66 213 726 2.413 3.410 4.193 8.622 14.120 22.966 51.327 74.888 107.621 134.904 167.136 228.888 301.077 433.295
Variaţia veniturilor proprii (faţă de 

anul anterior) % -38,69 47,13 -8,15 103,69 -15,73 -29,02 8,03 53,70 11,28 -6,93 7,14 11,47 -1,97 2,39 -16,90 -40,87 3,60
Variaţia veniturilor totale (faţă de 

anul anterior) % 13,53 9,00 3,72 39,55 3,11 -15,31 -17,19 6,88 8,77 55,00 6,02 15,57 7,89 8,91 28,64 17,92 8,92
Variaţia cheltuielilor totale (faţă de 

anul anterior) % 13,72 6,61 4,27 39,09 4,44 -15,37 -16,86 5,52 10,05 54,88 6,19 16,36 5,16 7,73 22,06 18,72 27,70
Capacitatea de autofinanţare a 

autorităţilor locale % 29,37 15,86 21,41 18,96 27,67 22,61 18,95 24,73 35,56 36,38 21,84 22,07 21,29 19,35 16,21 9,45 4,74 4,51
Gradul de dependenţă financiară a 

autorităţilor locale % 70,63 84,14 78,59 81,04 72,33 77,39 81,05 75,27 64,44 63,62 78,16 77,93 78,71 80,65 83,79 90,55 95,26 95,49

Gradul de acoperire a cheltuielilor 
locale pe seama veniturilor proprii % 29,46 15,88 21,92 19,31 28,27 22,81 19,13 24,86 36,21 36,62 22,00 22,20 21,27 19,83 16,79 10,32 5,14 4,17  

Sursa: date prelucrate din Anuarul Statistic al României, 1992-2008. 
 
În 1995, ca urmare a măsurilor întreprinse în vederea modificării cadrului 

juridic privind fiscalitatea locală, materializate prin prevederile Legii nr. 27 din 17 
mai 1994 privind impozitele şi taxele locale şi ale Legii nr. 34 din 30 mai 1994 
privind impozitul pe venitul agricol, se manifestă o „explozie” a veniturilor proprii, 
printr-o creştere a acestora de 103,7% faţă de 1994. Din păcate tendinţa nu se 
menţine şi în următorii doi ani bugetari, când resursele financiare proprii ale 
bugetelor locale scad cu 15,7% în 1996 faţă de 1995 şi cu 29% în 1997 faţă de 
1996, fapt datorat înregistrării unui slab randament fiscal la nivel local. 

Pentru anii 1998-2002, dinamica veniturilor proprii este una ascendentă, cu o 
creştere maximă de 53,7% în 1999 faţă de anul 1998, şi de 11,2%, în 2000 faţă de 
anul 1999, generate de extinderea autonomiei locale ca urmare a intrării în vigoare 
a Legii nr.189 din 22 octombrie 1998 privind finanţele publice locale.  

Din anul 2003, veniturile proprii manifestă o evoluţie sinuoasă, cu 
majorări şi descreşteri, în termeni reali, datorată, pe de o parte, intrării în 
vigoare a Legii nr. 571 din decembrie 2003 privind codul fiscal şi, pe de altă 
parte, modificării reglementării organice privind finanţele publice locale, prin 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale. 
Prima reglementare aduce mutaţii semnificative la nivelul asietei fiscale a 
impozitelor şi taxelor locale. 
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Spre finele intervalului analizat, cea mai accentuată scădere se constată în 
anul 2007, faţă de 2006, de 40,8%, ca efect în special al acţiunii Legii nr. 273 
din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale.  

2. Veniturile şi cheltuielile totale ale autorităţilor locale din România, aşa 
cum se observă din acelaşi Tabel 1, comportă în perioada considerată o tendinţă 
ascendentă, în „tandem”, excepţie făcând doar anii 1997 şi 1998, cu scăderi de 
aproximativ 15-17% în fiecare an, faţă de anul precedent.  

Începând cu anul 2000, introducerea sistemului global de impozitare a 
veniturilor persoanelor fizice, precum şi practicarea cotelor şi sumelor defalcate 
din acest impozit pe venit a asigurat o majorare a veniturilor totale locale cu 
8,8%, faţă de anul precedent. Sporul de venituri înregistrat la nivel local în anul 
2001, când resursele financiare totale au crescut cu 55% faţă de 2000, provine 
în totalitate din sumele defalcate de la bugetul de stat din taxa pe valoarea 
adăugată.  

În plus, fapt foarte important, după anul 2003, constatăm o discrepanţă 
majoră între venituri şi cheltuielile publice. Majorarea sau chiar scăderea 
veniturilor a fost însoţită de o creştere susţinută  a cheltuielilor totale locale, 
generate de procesul amplu de descentralizare financiară, prin degrevarea 
bugetului de stat de o serie de categorii de cheltuieli, însă fără o asigurare 
corespunzătoare a necesarului de resurse financiare locale. 

3. Capacitatea de autofinanţare a autorităţilor locale din România, aşa 
cum rezultă din Tabelul 1, este destul de redusă pe intervalul 1991-1994, cu 
valori cuprinse între 15,9 şi 29,4%, ceea ce denotă un puternic caracter 
centralizat al bugetului public naţional. Acest fapt s-a datorat suplimentărilor de 
resurse financiare locale pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, 
dar mai ales a subvenţiilor acordate de autoritatea centrală. 

Reglementările în materie de fiscalitate locală adoptate în 1994 şi-au făcut 
simţit efectul în 1995, an în care gradul de autonomie financiară locală a crescut 
brusc, de la 19% în 1994 la 27,7%. Randamentul fiscal scăzut înregistrat în anii 
1996-1998 a generat, cum era şi firesc, o diminuare a capacităţii de 
autofinanţare, aceasta ajungând în 1997 la 19%, suplimentarea veniturilor locale 
realizându-se preponderent prin intermediul subvenţiilor acordate din bugetul 
de stat.  

Revirimentul indicatorului din anii 1999-2000, când acesta depăşeşte 
pragul de 35% ca urmare a intrării în vigoare a  Legii nr.189 din 22 octombrie 
1998 privind finanţele publice locale, nu se menţine şi în perioada imediat 
următoare. Bunăoară, în anul 2002, gradul de autonomie ajunge la 22%, în 
special datorită majorărilor care au avut loc la nivelul transferurilor fiscale. 

Mai mult, capacitatea de autofinanţare prezintă o tendinţă vădit 
descrescătoare spre finele intervalului, ajungând de la 22% în anul 2002, la 
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numai 4,5% în 2008. Şi în acest caz, factorul principal este reprezentat de 
descentralizarea realizată numai la nivelul cheltuielilor publice locale, nu şi pe 
componenta de venituri. 

 4. Gradul de dependenţă financiară a autorităţilor locale din România 
evoluează în sens invers capacităţii de autofinanţare şi este destul de mare, mai 
ales în intervalul 1991-1994, când atinge nivelul de 84,1% în anul 1992, şi 
extrem de mare, de peste 90%, începând cu anul 2006 (Tabelul 1). 

5. Gradul de acoperire a cheltuielilor locale pe seama veniturilor proprii în 
România prezintă o dinamică foarte asemănătoare cu cea a capacităţii de 
autofinanţare (Tabelul 2 şi Figura 1), determinată, pe de o parte, de nenumăratele 
modificări de ordin legislativ, iar, pe de altă parte, de faptul că veniturile totale 
mobilizate local diferă cu puţin faţă de volumul cheltuielilor locale. 

Se înregistrează valori reduse ale indicatorului mai cu seamă pe intervalul 
1991-1994, cuprinse între 15,9 şi 19,3%, ceea ce denotă faptul că finanţarea 
cheltuielilor publice s-a făcut preponderent pe baza sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii, dar mai cu seamă a subvenţiilor acordate de autoritatea 
centrală. După anul 1994, datorită notabilelor schimbări legislative pe calea 
descentralizării din 1994 şi 1998, se constată o tendinţă de creştere a gradului 
de finanţare a cheltuielilor prin intermediul veniturilor proprii, cea mai mică 
valoare înregistrându-se în 1997, de 19,1%. 
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Figura 1. Gradul de acoperire a cheltuielilor locale pe seama veniturilor proprii, 

în România, în perioada 1991-2008 
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4. Concluzii 
În acord cu trecerea la nivelul local a unei serii de servicii publice, fără a 

se asigura resursele necesare pe seama veniturilor proprii, gradul de finanţare a 
cheltuielilor prin intermediul veniturilor proprii ajunge la numai 4,1% în anul 
2008. 

Remarca esenţială este cea potrivit căreia procesul de descentralizare a 
urmat un trend lent, dar sigur, până în anul 2002. Începând cu anul 2003, 
autoritatea centrală a transferat la nivel local o serie de servicii publice, însă 
fără a însoţi acest demers de resursele financiare locale proprii necesare. Prin 
urmare, se constată un „control financiar semnificativ” al autorităţii centrale 
asupra entităţilor de rang local. 

 
 
 

Notă 
  

(1) Vezi European Charter of local independence, European Treaty No.122, Strasbourg, 15th 
October 1995, art. 9, par.1. 
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