
ROMÂNIA                                                                                                  Proiect,  

JUDEŢUL GORJ                                                                                      AVIZAT,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ,                                  

                                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                        
 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 

2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau  

de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 
 

 

Consiliului Judeţean Gorj: 

  Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Buget, Finanțe, Monitorizare Servicii Comunitare de 

Utilități Publice, Proiecte și Programe Naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice;  

- Raportul de avizare al Comisiei  buget-finanţe;   

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  

- Procesul – verbal nr. 21399/29.12.2021, încheiat la ședința Comisiei pentru consultarea 

reprezentanților structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, organizată 

potrivit art. 18 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Decizia nr. 29/16.12.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 20731/20.12.2021, cu privire la repartizarea sumelor 

și cotelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru elaborarea proiectului de 

buget pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025, conform anexei nr. 4 și nr. 5 

la decizie, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

- Scrisoarea - Cadru nr. 467736/13.12.2021 comunicată prin adresa Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj cu nr. GJG-STZ-12357/14.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 20401/14.12.2021, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a 

proiectelor de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023 - 2025, precum şi limita sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În baza prevederilor art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
 

                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 

           Art. 1  Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru proiecția de buget pe 

anul 2022, a sumei de 50.828 mii lei, din care:  

-  36.483 mii lei, compus din: 18.158 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 18.325 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, sume reținute 

prin aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii, alocate pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală pentru anul 2022; 

- 14.345 mii, lei compus din: 7.140 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi 7.205 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat, sume reţinute prin aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii, alocate pentru 



achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2022, conform anexei, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2   Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2023, a sumei 

de 16.486 mii lei, din care: 8.961 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 7.525 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

bugetelor locale, sume destinate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

pentru anul 2023, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 3  Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2024, a sumei 

de 10.460 mii lei, din care: 2.562 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 7.897 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

bugetelor locale, sume destinate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

pentru anul 2024, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 4  Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2025, a sumei de 

10.817 mii lei, din care: 2.564 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

şi 8.253 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 

locale, sume destinate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare 

şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2025, 

conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 5  (1) Prezenta Hotărâre se comunică unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj și Instituţiei Prefectului Judeţului 

Gorj. 

           (2) Unităţile administrativ – teritoriale de pe raza judeţului Gorj, cu sprijinul Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Gorj şi direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                          

       COSMIN – MIHAI POPESCU                                   CONTRASEMNEAZĂ:          

                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ, 

                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.________________ 

adoptată în şedinţa din 30.12.2021  

cu un număr de ____________voturi,  

din nr. de ______ consilieri în funcţie 

 



ANEXA

JUDEŢUL GORJ la HCJ nr. _______ din 30.12.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 MUNICIPIUL TG-JIU 93183 9.716,00 3.821,00 13.537,00 2.387,00 2.003,00 4.390,00 682,00 2.103,00 2.785,00 682,00 2.198,00 2.880,00

2 MUNICIPIUL MOTRU 20791 2.168,00 852,00 3.020,00 533,00 447,00 980,00 152,00 469,00 621,00 152,00 490,00 642,00

3 ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU 9323 972,00 382,00 1.354,00 239,00 200,00 439,00 68,00 211,00 279,00 68,00 220,00 288,00

4 ORAŞUL NOVACI 5559 580,00 227,00 807,00 142,00 120,00 262,00 41,00 125,00 166,00 41,00 131,00 172,00

5 ORAŞUL ROVINARI 12903 1.344,00 530,00 1.874,00 330,00 278,00 608,00 94,00 292,00 386,00 94,00 305,00 399,00

6 ORAŞUL TISMANA 6741 703,00 276,00 979,00 175,00 143,00 318,00 49,00 153,00 202,00 49,00 159,00 208,00

7 ORAŞUL TURCENI 7893 823,00 324,00 1.147,00 202,00 170,00 372,00 58,00 178,00 236,00 58,00 186,00 244,00

8 ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI 8520 888,00 350,00 1.238,00 218,00 183,00 401,00 62,00 193,00 255,00 62,00 201,00 263,00

9 ORAŞUL ŢICLENI 4483 467,00 184,00 651,00 117,00 94,00 211,00 33,00 101,00 134,00 33,00 106,00 139,00

TOTAL ORAŞE 169.396,00 17.661,00 6.946,00 24.607,00 4.343,00 3.638,00 7.981,00 1.239,00 3.825,00 5.064,00 1.239,00 3.996,00 5.235,00

10 COMUNA ALBENI 2774 289,00 114,00 403,00 71,00 60,00 131,00 21,00 62,00 83,00 20,00 66,00 86,00

11 COMUNA ALIMPEŞTI 1721 179,00 71,00 250,00 44,00 37,00 81,00 13,00 38,00 51,00 13,00 40,00 53,00

12 COMUNA ANINOASA 3690 385,00 151,00 536,00 95,00 79,00 174,00 27,00 83,00 110,00 27,00 87,00 114,00

13 COMUNA ARCANI 1266 132,00 52,00 184,00 32,00 28,00 60,00 10,00 28,00 38,00 10,00 30,00 40,00

14 COMUNA BAIA DE FIER 4151 433,00 170,00 603,00 106,00 90,00 196,00 30,00 94,00 124,00 30,00 98,00 128,00

15 COMUNA BĂLĂNEŞTI 2037 212,00 84,00 296,00 52,00 44,00 96,00 15,00 46,00 61,00 15,00 48,00 63,00

16 COMUNA BĂLEŞTI 7454 777,00 306,00 1.083,00 191,00 160,00 351,00 54,00 169,00 223,00 54,00 176,00 230,00

17 COMUNA BĂRBĂTEŞTI 1535 160,00 63,00 223,00 39,00 33,00 72,00 12,00 34,00 46,00 12,00 36,00 48,00

18 COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA 3168 330,00 130,00 460,00 81,00 68,00 149,00 23,00 72,00 95,00 23,00 75,00 98,00

19 COMUNA BERLEŞTI 1946 203,00 80,00 283,00 50,00 42,00 92,00 15,00 43,00 58,00 15,00 45,00 60,00

20 COMUNA BÎLTENI 7478 779,00 307,00 1.086,00 191,00 161,00 352,00 54,00 169,00 223,00 54,00 177,00 231,00

21 COMUNA BOLBOŞI 3099 323,00 127,00 450,00 79,00 67,00 146,00 23,00 70,00 93,00 23,00 73,00 96,00

22 COMUNA BORĂSCU 3142 328,00 128,00 456,00 80,00 68,00 148,00 23,00 71,00 94,00 23,00 74,00 97,00

23 COMUNA BRĂNEŞTI 2230 233,00 91,00 324,00 57,00 48,00 105,00 16,00 51,00 67,00 16,00 53,00 69,00

24 COMUNA BUMBEŞTI-PIŢIC 2039 213,00 83,00 296,00 52,00 44,00 96,00 15,00 46,00 61,00 15,00 48,00 63,00

25 COMUNA BUSTUCHIN 3245 338,00 133,00 471,00 83,00 70,00 153,00 24,00 73,00 97,00 24,00 76,00 100,00

26 COMUNA CĂPRENI 1979 206,00 82,00 288,00 51,00 42,00 93,00 15,00 44,00 59,00 15,00 46,00 61,00

27 COMUNA CĂTUNELE 2626 284,00 98,00 382,00 67,00 57,00 124,00 19,00 59,00 78,00 19,00 62,00 81,00

28 COMUNA CIUPERCENI 1461 153,00 62,00 215,00 37,00 32,00 69,00 11,00 33,00 44,00 11,00 35,00 46,00

29 COMUNA CÎLNIC 2213 231,00 90,00 321,00 57,00 47,00 104,00 16,00 50,00 66,00 16,00 53,00 69,00

30 COMUNA CRASNA 4620 481,00 190,00 671,00 118,00 100,00 218,00 34,00 104,00 138,00 34,00 109,00 143,00

31 COMUNA CRUŞEŢ 2974 310,00 122,00 432,00 76,00 64,00 140,00 22,00 67,00 89,00 22,00 70,00 92,00

32 COMUNA DĂNCIULEŞTI 1805 188,00 74,00 262,00 46,00 39,00 85,00 13,00 41,00 54,00 13,00 43,00 56,00

33 COMUNA DĂNEŞTI 3703 386,00 152,00 538,00 95,00 79,00 174,00 27,00 84,00 111,00 27,00 87,00 114,00

34 COMUNA DRAGOTEŞTI 2402 250,00 99,00 349,00 62,00 51,00 113,00 18,00 54,00 72,00 18,00 56,00 74,00

35 COMUNA DRĂGUŢEŞTI 4909 512,00 201,00 713,00 126,00 105,00 231,00 36,00 111,00 147,00 36,00 116,00 152,00

36 COMUNA FĂRCĂŞEŞTI 3063 319,00 126,00 445,00 78,00 66,00 144,00 22,00 70,00 92,00 22,00 73,00 95,00

37 COMUNA GLOGOVA 1865 194,00 77,00 271,00 48,00 40,00 88,00 14,00 42,00 56,00 14,00 44,00 58,00
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38 COMUNA GODINEŞTI 1913 199,00 79,00 278,00 49,00 41,00 90,00 14,00 43,00 57,00 14,00 46,00 60,00

39 COMUNA HUREZANI 1589 166,00 65,00 231,00 41,00 34,00 75,00 12,00 36,00 48,00 12,00 38,00 50,00

40 COMUNA IONEŞTI 2263 236,00 93,00 329,00 58,00 49,00 107,00 16,00 52,00 68,00 16,00 54,00 70,00

41 COMUNA JUPÎNEŞTI 2002 209,00 82,00 291,00 51,00 43,00 94,00 15,00 45,00 60,00 15,00 47,00 62,00

42 COMUNA LELEŞTI 1722 180,00 70,00 250,00 44,00 37,00 81,00 13,00 38,00 51,00 13,00 41,00 54,00

43 COMUNA LICURICI 2067 215,00 85,00 300,00 53,00 44,00 97,00 15,00 47,00 62,00 15,00 49,00 64,00

44 COMUNA LOGREŞTI 2453 256,00 100,00 356,00 63,00 53,00 116,00 18,00 55,00 73,00 18,00 58,00 76,00

45 COMUNA MĂTĂSARI 4892 510,00 201,00 711,00 125,00 105,00 230,00 36,00 110,00 146,00 36,00 115,00 151,00

46 COMUNA MUŞETEŞTI 1853 193,00 76,00 269,00 47,00 40,00 87,00 14,00 41,00 55,00 14,00 43,00 57,00

47 COMUNA NEGOMIR 3402 355,00 139,00 494,00 87,00 73,00 160,00 25,00 77,00 102,00 25,00 80,00 105,00

48 COMUNA PADEŞ 4702 490,00 193,00 683,00 120,00 101,00 221,00 34,00 107,00 141,00 34,00 111,00 145,00

49 COMUNA PEŞTIŞANI 3678 383,00 151,00 534,00 94,00 79,00 173,00 27,00 83,00 110,00 27,00 87,00 114,00

50 COMUNA PLOPŞORU 6509 678,00 268,00 946,00 167,00 140,00 307,00 47,00 148,00 195,00 48,00 153,00 201,00

51 COMUNA POLOVRAGI 2666 278,00 109,00 387,00 68,00 58,00 126,00 20,00 60,00 80,00 19,00 63,00 82,00

52 COMUNA PRIGORIA 2777 289,00 114,00 403,00 71,00 60,00 131,00 20,00 63,00 83,00 20,00 66,00 86,00

53 COMUNA ROŞIA DE AMARADIA 2986 311,00 123,00 434,00 76,00 65,00 141,00 22,00 67,00 89,00 22,00 70,00 92,00

54 COMUNA RUNCU 5011 522,00 206,00 728,00 128,00 108,00 236,00 36,00 114,00 150,00 37,00 118,00 155,00

55 COMUNA SAMARINEŞTI 1684 176,00 69,00 245,00 43,00 36,00 79,00 12,00 38,00 50,00 13,00 39,00 52,00

56 COMUNA SĂCELU 1323 138,00 57,00 195,00 34,00 28,00 62,00 10,00 30,00 40,00 10,00 31,00 41,00

57 COMUNA SĂULEŞTI 2140 223,00 88,00 311,00 55,00 46,00 101,00 15,00 49,00 64,00 16,00 50,00 66,00

58 COMUNA SCOARŢA 4619 481,00 190,00 671,00 118,00 100,00 218,00 34,00 104,00 138,00 33,00 110,00 143,00

59 COMUNA SCHELA 1662 173,00 68,00 241,00 43,00 35,00 78,00 12,00 38,00 50,00 13,00 38,00 51,00

60 COMUNA SLIVILEŞTI 2983 311,00 122,00 433,00 76,00 65,00 141,00 22,00 67,00 89,00 22,00 70,00 92,00

61 COMUNA STĂNEŞTI 2155 225,00 88,00 313,00 55,00 47,00 102,00 16,00 48,00 64,00 16,00 51,00 67,00

62 COMUNA STEJARI 2286 238,00 94,00 332,00 59,00 49,00 108,00 17,00 51,00 68,00 17,00 54,00 71,00

63 COMUNA STOINA 2145 224,00 88,00 312,00 55,00 46,00 101,00 16,00 48,00 64,00 16,00 50,00 66,00

64 COMUNA TELEŞTI 2718 283,00 112,00 395,00 70,00 58,00 128,00 20,00 61,00 81,00 20,00 64,00 84,00

65 COMUNA TURBUREA 4162 434,00 171,00 605,00 107,00 89,00 196,00 30,00 94,00 124,00 30,00 98,00 128,00

66 COMUNA TURCINEŞTI 2068 216,00 84,00 300,00 53,00 44,00 97,00 15,00 47,00 62,00 15,00 49,00 64,00

67 COMUNA ŢÎNŢĂRENI 5524 576,00 226,00 802,00 141,00 119,00 260,00 40,00 125,00 165,00 40,00 131,00 171,00

68 COMUNA URDARI 3028 316,00 124,00 440,00 77,00 66,00 143,00 22,00 69,00 91,00 22,00 72,00 94,00

69 COMUNA VĂGIULEŞTI 2343 244,00 96,00 340,00 61,00 52,00 113,00 17,00 53,00 70,00 17,00 55,00 72,00

70 COMUNA VLADIMIR 2554 266,00 105,00 371,00 65,00 56,00 121,00 19,00 57,00 76,00 19,00 60,00 79,00

TOTAL COMUNE 180.474,00 18.822,00 7.399,00 26.221,00 4.618,00 3.887,00 8.505,00 1.323,00 4.073,00 5.396,00 1.325,00 4.257,00 5.582,00

TOTAL JUDEŢ 349.870,00 36.483,00 14.345,00 50.828,00 8.961,00 7.525,00 16.486,00 2.562,00 7.898,00 10.460,00 2.564,00 8.253,00 10.817,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZA:

COSMIN - MIHAI POPESCU SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI GORJ,



JUDEŢUL GORJ - CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, 

PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE                                
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de 

buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a 

vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Deciziei nr. 29/16.12.2021 emisă de şeful Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj, Consiliului Judeţean Gorj îi revine obligaţia de a repartiza prin hotărâre, 

unităţilor administrativ-teritoriale din județ, cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget al anului 2022 şi estimările pentru anii 2023, 

2024 și 2025, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de 

capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform 

anexelor nr. 4 și nr. 5 la decizia menționată. 

Având în vedere: 

- Scrisoarea - Cadru nr. 467736/13.12.2021 comunicată prin adresa Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj cu nr. GJG-STZ-12357/14.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 20401/14.12.2021, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor 

de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023 - 2025, precum şi limita sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Decizia nr. 29/16.12.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 20731/20.12.2021, cu privire la repartizarea sumelor și 

cotelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru elaborarea proiectului de buget 

pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025, conform anexei nr. 4 și nr. 5 la decizie, 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

- prevederile art. 37, alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, conform căruia 

“Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice, consiliilor 

judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o 

scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele 

de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi ale transferurilor consolidabile, prevăzute la art. 34 

alin. (1), pe ansamblul județului şi municipiului Bucureşti, după caz, în vederea elaborării de către 

ordonatorii de credite a proiectelor de buget prevăzute la art. 1 alin. (2).”, iar potrivit alin. (3) 

“Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în condițiile 

prevederilor art. 33, utilizând indicatori stabiliți la finele anului anterior anului de calcul.”; 

- prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, respectiv ”Direcţiile generale ale finanţelor 

publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum 

şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizează 

pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. 

(1), în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite.”, 
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Consiliul Județean Gorj are obligația repartizării, pentru proiectul de buget al anului 2022 şi a 

estimărilor pentru anii 2023 – 2025, conform anexei nr. 4 la decizia amintită, a următoarelor sume: 

-  

            - Mii lei - 

Denumire indicator:  Propuneri 

2022 

Estimări 

2023 

Estimări 

2024 

Estimări 

2025 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale – 

11.02.06 

18.158 8.961 2.562 2.564 

Cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale – 04.02.04 

7.140 7.525 7.898 8.253 

Total 25.298 16.486 10.460 10.817 

 

De asemenea, conform anexei nr. 5 la Decizia nr. 29/16.12.2021, pentru proiectul de buget al 

anului 2022, la sumele din anexa nr. 4, se adaugă şi suma de 25.530 mii lei, reprezentând sume 

reținute din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cote defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat, prin aplicarea gradului de necolectare conform art. 33, alin. (3), 

lit. f) din Legea nr. 273/2006, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, defalcată 

astfel:  

- 18.325 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod sursa de venit - 

11.02.06);  

- 7.205 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod sursa 

de venit - 04.02.04). 

Astfel, Consiliul Județean Gorj are obligația repartizării pentru proiecția de buget pentru anul 

2022, unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Gorj, a sumei totale de 50.828 mii lei, 

sumă defalcată astfel: 

1) 36.483 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

2) 14.345 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 
  

Propunerile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate 

din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit, 

reprezentând proiecţia bugetară pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025, în vederea 

achitării arieratelor, precum și pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală, au fost emise avându-se în vedere: 

 Scrisoarea - Cadru nr. 467736/13.12.2021 comunicată prin adresa Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj cu nr. GJG-STZ-12357/14.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 20401/14.12.2021, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor 

de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023 - 2025, precum şi limita sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 Decizia nr. 29/16.12.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 20731/20.12.2021, cu privire la repartizarea sumelor și 

cotelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru elaborarea proiectului de buget 

pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025; 

 prevederile art. 33, art. 37 și art. 39, alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cererile transmise de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ; 

 Numărul de locuitori aferent fiecărei unități administrativ – teritoriale din județ, conform 

datelor statistice. 

 

Prin adresa nr. 20812/20.12.2021, Consiliul Județean Gorj a solicitat primăriilor să transmită 

până la data de 23 decembrie 2021, cererile pentru acordarea de sume necesare la nivelul fiecărei 

unității administrativ – teritoriale, pentru:  



- achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, conform datelor din Anexa nr. 1; 

- susținerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, care necesită 

cofinanțare locală în anul 2022 și estimare necesar de cofinanțare locală pentru perioada 2023-2025, 

conform datelor din Anexa nr. 2. 

 

Din centralizarea informațiilor comunicate de un număr de 34 de primării din județ, pentru 

proiecția bugetului pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025, au rezultat următoarele date: 

- cererile pentru solicitarea de fonduri pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, transmise 

de primării prin anexa nr. 1, cumulează o valoare totală de 998,64 mii lei şi reprezintă un procent de 

0,93% din totalul de 107.212,95 mii lei aferent necesarului de fonduri solicitat pentru anul 2022; 

- cererile depuse prin anexa nr. 2 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 

proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2022, inclusiv cele cu 

finanțarea din bugetul local, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din judeţ care au transmis 

cereri, cumulează o valoare totală de 106.214,31 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 99,07% 

din totalul de 107.212,95 mii lei cât reprezintă necesarul de fonduri solicitat de primării pentru anul 

2022; 

- cererile depuse pentru solicitarea de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 

şi a proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2023, la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale din judeţ care au transmis cereri, cumulează o valoare de 26.150,93 

mii lei; 

- cererile depuse pentru solicitarea de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 

şi a proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2024, la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale din judeţ care au transmis cereri, cumulează un total de 6.595,82 

mii lei; 

- cererile depuse pentru solicitarea de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 

şi a proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2025, cumulează o 

valoare de 3.445,06 mii lei. 

 

Astfel, sumele propuse a fi repartizate de către Consiliul Județean pe fiecare unitate 

administrativ – teritorială din județul Gorj, au fost stabilite în funcție de numărul de locuitori aferent 

fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj, raportate la sumele alocate spre repartizare 

prin Decizia nr. 29/2021 a AJFP Gorj, prin calcularea valorii/cap de locuitor aferentă fiecărui an 

bugetar în parte, astfel: 

 pentru anul 2022, prin aplicarea valorii de 0,145276817 lei/cap de locuitor, rezultată prin 

raportarea numărului total de locuitori al județului, respectiv 349.870 locuitori, la suma de repartizat 

pentru anul 2022, respectiv 50.828 mii lei; 

 pentru anul 2023, prin aplicarea valorii de 0,047120359 lei/cap de locuitor, rezultată prin 

raportarea numărului total de locuitori al județului, respectiv 349.870 locuitori, la suma de repartizat 

pentru anul 2023, respectiv 16.486 mii lei; 

 pentru anul 2024, prin aplicarea valorii de 0,029896819 lei/cap de locuitor, rezultată prin 

raportarea numărului total de locuitori al județului, respectiv 349.870 locuitori, la suma de repartizat 

pentru anul 2024, respectiv 10.460 mii lei; 

 pentru anul 2025, prin aplicarea valorii de 0,030917198 lei/cap de locuitor, rezultată prin 

raportarea numărului total de locuitori al județului, respectiv 349.870 locuitori, la suma de repartizat 

pentru anul 2025, respectiv 10.817 mii lei. 

 

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

care reglementează principiul consultării, în vederea repartizării sumelor destinate echilibrării 

bugetelor locale, „Autorităţile administraţiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, 

trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat 

către bugetele locale.”. 

Prin adresa nr. 21188/27.12.2021, Consiliul Județean Gorj a invitat reprezentanții structurilor 

asociative ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, în vederea consultării asupra 

procesului de alocare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA 



estimate pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit, 

reprezentând proiecția bugetară pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025, în 

vederea achitării arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală, încheindu-se, astfel, procesul – verbal de şedinţă nr. 21399 din 29.12.2021. 

 

Prin raportare la cele precizate mai sus, au fost emise propunerile de repartizare a sumelor şi 

cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 

fiecare localitate, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. 

 

Față de cele prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023, 2024 și 

2025 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, cu 

respectarea prevederilor legislației în vigoare și a situației de fapt, drept pentru care propunem 

aprobarea proiectului de hotărâre și a anexei la acesta, în forma prezentată. 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de 

buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor  

provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică  

a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru  

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 
 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun aprobarea repartizării pe unități administrativ-

teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025 pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică 

a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, în conformitate cu: 

- Scrisoarea - Cadru nr. 467736/13.12.2021 comunicată prin adresa Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj cu nr. GJG-STZ-12357/14.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 20401/14.12.2021, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor 

de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023 - 2025, precum şi limita sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Decizia nr. 29/16.12.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 20731/20.12.2021, cu privire la repartizarea sumelor și 

cotelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru elaborarea proiectului de buget 

pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025, conform anexei nr. 4 și nr. 5 la decizie, 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

- prevederile art. 37, alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, conform căruia 

“Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice, consiliilor 

judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o 

scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele 

de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi ale transferurilor consolidabile, prevăzute la art. 34 

alin. (1), pe ansamblul județului şi municipiului Bucureşti, după caz, în vederea elaborării de către 

ordonatorii de credite a proiectelor de buget prevăzute la art. 1 alin. (2).”, iar potrivit alin. (3) 

“Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în condițiile 

prevederilor art. 33, utilizând indicatori stabiliți la finele anului anterior anului de calcul.”; 

- prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, respectiv ”Direcţiile generale ale finanţelor 

publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum 

şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizează 

pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. 

(1), în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite.”. 
  

Consiliul Județean Gorj are obligația repartizării, pentru proiectul de buget al anului 2022 şi a 

estimărilor pentru anii 2023 – 2025, conform anexei nr. 4 la decizia amintită, a următoarelor sume: 
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            - Mii lei - 

Denumire indicator:  Propuneri 

2022 

Estimări 

2023 

Estimări 

2024 

Estimări 

2025 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale – 

11.02.06 

18.158 8.961 2.562 2.564 

Cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale – 04.02.04 

7.140 7.525 7.898 8.253 

Total 25.298 16.486 10.460 10.817 
 

De asemenea, conform anexei nr. 5 la Decizia nr. 29/16.12.2021, pentru proiectul de buget al 

anului 2022, la sumele din anexa nr. 4, se adaugă şi suma de 25.530 mii lei, reprezentând sume 

reținute din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cote defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat, prin aplicarea gradului de necolectare conform art. 33, alin. (3), 

lit. f) din Legea nr. 273/2006, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, defalcată 

astfel:  

- 18.325 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod sursa de venit - 

11.02.06);  

- 7.205 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod sursa 

de venit - 04.02.04). 

Astfel, Consiliul Județean Gorj are obligația repartizării pentru proiecția de buget pentru anul 

2022, unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Gorj, a sumei totale de 50.828 mii lei, 

sumă defalcată astfel: 

3) 36.483 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

4) 14.345 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 
  

Propunerile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate 

din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit, 

reprezentând proiecţia bugetară pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025, în vederea 

achitării arieratelor, precum și pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală, au fost emise avându-se în vedere: 

 Scrisoarea - Cadru nr. 467736/13.12.2021 comunicată prin adresa Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj cu nr. GJG-STZ-12357/14.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 20401/14.12.2021, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor 

de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023 - 2025, precum şi limita sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 Decizia nr. 29/16.12.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 20731/20.12.2021, cu privire la repartizarea sumelor și 

cotelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru elaborarea proiectului de buget 

pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025; 

 prevederile art. 33, art. 37 și art. 39, alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cererile transmise de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în baza adresei nr. 

20812/20.12.2021, transmisă de Consiliul Județean Gorj în acest sens; 

 Numărul de locuitori aferent fiecărei unități administrativ – teritoriale din județ, conform 

datelor statistice. 
 

Din centralizarea informațiilor comunicate de un număr de 34 de primării din județ, pentru 

proiecția bugetului pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025, au rezultat următoarele date: 

- cererile pentru solicitarea de fonduri pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, transmise 

de primării prin anexa nr. 1, cumulează o valoare totală de 998,64 mii lei şi reprezintă un procent de 

0,93% din totalul de 107.212,95 mii lei aferent necesarului de fonduri solicitat pentru anul 2022; 



- cererile depuse prin anexa nr. 2 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 

proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2022, inclusiv cele cu 

finanțarea din bugetul local, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din judeţ care au transmis 

cereri, cumulează o valoare totală de 106.214,31 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 99,07% 

din totalul de 107.212,95 mii lei cât reprezintă necesarul de fonduri solicitat de primării pentru anul 

2022; 

- cererile depuse pentru solicitarea de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 

şi a proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2023, la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale din judeţ care au transmis cereri, cumulează o valoare de 26.150,93 

mii lei; 

- cererile depuse pentru solicitarea de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 

şi a proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2024, la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale din judeţ care au transmis cereri, cumulează un total de 6.595,82 

mii lei; 

- cererile depuse pentru solicitarea de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 

şi a proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2025, cumulează o 

valoare de 3.445,06 mii lei. 

 

Astfel, sumele propuse a fi repartizate de către Consiliul Județean pe fiecare unitate 

administrativ – teritorială din județul Gorj, au fost stabilite în funcție de numărul de locuitori aferent 

fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj, raportate la sumele alocate spre repartizare 

prin Decizia nr. 29/2021 a AJFP Gorj, prin calcularea valorii/cap de locuitor aferentă fiecărui an 

bugetar în parte, astfel: 

 pentru anul 2022, prin aplicarea valorii de 0,145276817 lei/cap de locuitor, rezultată prin 

raportarea numărului total de locuitori al județului, respectiv 349.870 locuitori, la suma de repartizat 

pentru anul 2022, respectiv 50.828 mii lei; 

 pentru anul 2023, prin aplicarea valorii de 0,047120359 lei/cap de locuitor, rezultată prin 

raportarea numărului total de locuitori al județului, respectiv 349.870 locuitori, la suma de repartizat 

pentru anul 2023, respectiv 16.486 mii lei; 

 pentru anul 2024, prin aplicarea valorii de 0,029896819 lei/cap de locuitor, rezultată prin 

raportarea numărului total de locuitori al județului, respectiv 349.870 locuitori, la suma de repartizat 

pentru anul 2024, respectiv 10.460 mii lei; 

 pentru anul 2025, prin aplicarea valorii de 0,030917198 lei/cap de locuitor, rezultată prin 

raportarea numărului total de locuitori al județului, respectiv 349.870 locuitori, la suma de repartizat 

pentru anul 2025, respectiv 10.817 mii lei. 
 

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

care reglementează principiul consultării, în vederea repartizării sumelor destinate echilibrării 

bugetelor locale, „Autorităţile administraţiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, 

trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat 

către bugetele locale.”. 

Prin adresa nr. 21188/27.12.2021, Consiliul Județean Gorj a invitat reprezentanții structurilor 

asociative ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, în vederea consultării asupra 

procesului de alocare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA 

estimate pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit, 

reprezentând proiecția bugetară pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025, în 

vederea achitării arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală, încheindu-se, astfel, procesul – verbal de şedinţă nr. 21399 din 29.12.2021. 

 

Ordonatorii de credite își vor prioritiza cheltuielile și le vor include în proiectul de buget, ținând 

seama de folosirea cât mai eficientă a resurselor bugetare, precum și de necesitatea respectării 

angajamentelor asumate față de instituțiile financiare internaționale în cadrul acordurilor financiare 

încheiate cu acestea, inclusiv în ceea ce privește proiectele de investiții finanțate din acestea. În 

procesul de prioritizare a cheltuielilor bugetare se va avea în vedere disponibilitatea surselor de 

finanțare, acordându-se prioritate proiectelor finanțate din fonduri rambursabile și nerambursabile. 



La fundamentarea și dimensionarea cheltuielilor publice locale, se vor avea în vedere atribuțiile 

care revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea în vederea 

funcționării lor în interesul comunității locale respective, precum și cu prevederile Legii nr. 273/2006 

cu modificările și completările ulterioare. Stabilirea cheltuielilor bugetare locale se efectuează în 

strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. 

Prin raportare la cele menționate mai sus, au fost emise propunerile de repartizare a sumelor şi 

cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 

fiecare localitate, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. 
 

Precizez că, au fost respectate toate prevederile legale cu privire la repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023, 2024 și 

2025 pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, ca efect al aplicării Deciziei 

nr. 29/16.12.2021 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 20731/20.12.2021, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 

publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Faţă de cele menționate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind repartizarea 

pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 

2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 

şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală, şi a anexei la acesta. 
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