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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

  

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre  

pentru stabilirea plafonului maxim al  cheltuielilor privind locuința de serviciu, 

cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2021 

 

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

În conformitate cu prevederile art. 271 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, la numirea în funcţie, prefectul 

şi subprefectul care nu deţin o locuinţă proprietate personală în 

localitatea în care îşi are sediul instituţia prefectului au dreptul la o 

locuinţă de serviciu corespunzătoare sau la decontarea cheltuielilor de 

cazare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

Totodată, potrivit alin.(2) al aceluiași articol, cheltuielile privind 

locuinţa de serviciu, cheltuielile de cazare, precum şi cele privind 

deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituţia 

prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul şi 

subprefectul se decontează în limita unui plafon maxim, repartizat 

instituţiilor prefectului şi stabilit anual, prin hotărâre a Guvernului, 

prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne în limita prevederilor 

bugetare anuale, aprobate prin legea bugetară anuală. 

La nivelul anului 2020, condițiile privind acordarea locuinței de 

serviciu, cheltuielile de cazare și deplasare a prefecților și 

subprefecților, precum și stabilirea plafonului maxim al acestor 

cheltuieli au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.609/2020. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin prezentul proiect de act normativ se stabilește plafonul 

maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu și cheltuielilor de 

cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 

2021. 

Sumele pentru decontarea cheltuielilor privind locuinţa de 

serviciu, cazarea și deplasarea dus-întors între municipiul în care are 

sediul instituţia prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul 

prefectul şi subprefectul se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor 

Interne prin bugetele instituției prefectului, aprobate potrivit legii. 

       Plafonul maxim pentru anul 2021 a fost menținut la nivelul celui 

stabilit în anul 2020, potrivit Hotărârii Guvernului nr.609/2020 pentru 

aprobarea condițiilor privind acordarea locuinței de serviciu, a 
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cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și subprefecților, 

precum și stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința 

de serviciu și cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a 

subprefecților, aferente anului 2020. 

Astfel, în anul 2021, pentru fiecare funcție de prefect, respectiv 

subprefect, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, plafonul maxim 

privind cheltuielile pentru locuința de serviciu, cheltuielile pentru 

cazare și cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în 

care are sediul instituția prefectului și localitatea în care își au 

domiciliul prefectul și subprefectul a fost stabilit la 18.000 lei, 

respectiv 1.500 lei lunar. 

3. Alte informaţii        

 

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normative 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
2
.  Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu este cazul.  

 

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -  

Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani 

 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

    (i) impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

- - - - - - 
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b)bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

   (i) contribuţii de 

asigurări 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- -    - 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii 

b)bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii  

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru pentru 

a compensa  reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor  veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

     Contravaloare drepturi 

lunare 

= maximum 127 

beneficiari x 1500 lei 

=190.500 lei 

7. Alte informaţii Aplicarea prevederilor actului normativ nu are impact asupra 

bugetului general consolidat, efectuându-se în limita fondurilor 

alocate Ministerului Afacerilor Interne.   

 

 

Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ. 

6.Alte informaţii Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normative 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Prezentul act normativ a fost elaborat cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul.  

 

Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administrației publice centrale 

şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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Față de cele prezentate, a fost elaborat  proiectul de hotărâre a Guvernului pentru stabilirea 

plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și 

deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2021, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 
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