
ROMÂNIA                                                                                                                      Proiect,  

JUDEŢUL GORJ                                                                                                   AVIZEAZĂ,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                                    

                                                                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                     
   
                                                                                    

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj 

ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2018, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj prin Decizia nr. 

16/06.12.2018 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj  
 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 

proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  

- Prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pentru anul 2018; 

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

- Decizia nr. 16/06.12.2018 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, transmisă şi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 16699/06.12.2018, cu privire la majorarea cu suma de 3.668,76 

mii lei, a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj, prevăzut la art. 6, alin. (3), lit. b din Legea nr. 2/2018 

a bugetului de stat pe anul 2018, reprezentând suma încasată suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul 

corespunzător al cotei de 17,25% la nivelul județului Gorj; 

- Procesul – verbal nr. 16873/10.12.2018, încheiat în şedinţa Comisiei pentru consultarea reprezentanţilor 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizată potrivit art. 18 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
             
în baza prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  Se aprobă majorarea repartizării pe unități administrativ – teritoriale, pentru anul 2018, a fondului la 

dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor 

din județ, 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 anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2  (1) Prezenta Hotărâre se comunică Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Gorj și unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza 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 Consiliului Judeţean Gorj, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                          

     COSMIN - MIHAI POPESCU                                                     CONTRASEMNEAZĂ:          

                                                                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

             CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

 

 

 

 

Nr._________/__________________ 

adoptată în şedinţa din _________ 2018 

cu un număr de _____________ voturi,  

din nr. de _______consilieri în funcţie 

 



JUDEŢUL GORJ ANEXA

CONSILIUL JUDEŢEAN la H.C.J. nr. ______ din 10.12.2018

mii lei

0 1 2 3 4

1 MUNICIPIUL TG-JIU 400,00 0,00 400,00

2 MUNICIPIUL MOTRU 0,00 0,00 0,00

3 ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU 125,00 0,00 125,00

4 ORAŞUL NOVACI 0,00 0,00 0,00

5 ORAŞUL ROVINARI 0,00 0,00 0,00

6 ORAŞUL TISMANA 200,00 0,00 200,00

7 ORAŞUL TURCENI 0,00 0,00 0,00

8 ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI 500,00 0,00 500,00

9 ORAŞUL ŢICLENI 225,00 0,00 225,00

TOTAL ORAŞE 1.450,00 0,00 1.450,00

10 COMUNA ALBENI 0,00 170,00 170,00

11 COMUNA ALIMPEŞTI 0,00 130,00 130,00

12 COMUNA ANINOASA 125,00 0,00 125,00

13 COMUNA ARCANI 300,00 70,00 370,00

14 COMUNA BAIA DE FIER 150,00 0,00 150,00

15 COMUNA BĂLĂNEŞTI 300,00 60,00 360,00

16 COMUNA BĂLEŞTI 0,00 60,00 60,00

17 COMUNA BĂRBĂTEŞTI 125,00 0,00 125,00

18 COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA 250,00 60,00 310,00

19 COMUNA BERLEŞTI 0,00 60,00 60,00

20 COMUNA BÎLTENI 0,00 0,00 0,00

21 COMUNA BOLBOŞI 0,00 0,00 0,00

22 COMUNA BORĂSCU 125,00 100,00 225,00

23 COMUNA BRĂNEŞTI 0,00 52,00 52,00

24 COMUNA BUMBEŞTI-PIŢIC 0,00 110,00 110,00

25 COMUNA BUSTUCHIN 150,00 80,00 230,00

26 COMUNA CĂPRENI 300,00 80,00 380,00

27 COMUNA CĂTUNELE 0,00 0,00 0,00

28 COMUNA CIUPERCENI 0,00 120,00 120,00

29 COMUNA CÎLNIC 0,00 0,00 0,00

30 COMUNA CRASNA 0,00 80,00 80,00

31 COMUNA CRUŞEŢ 0,00 80,00 80,00

32 COMUNA DĂNCIULEŞTI 100,00 80,00 180,00

33 COMUNA DĂNEŞTI 0,00 50,00 50,00

34 COMUNA DRAGOTEŞTI 100,00 60,00 160,00

35 COMUNA DRĂGUŢEŞTI 150,00 140,00 290,00

36 COMUNA FĂRCĂŞEŞTI 0,00 0,00 0,00

37 COMUNA GLOGOVA 200,00 155,00 355,00

38 COMUNA GODINEŞTI 200,00 60,00 260,00

39 COMUNA HUREZANI 250,00 150,00 400,00

40 COMUNA IONEŞTI 0,00 80,00 80,00

INFLUENŢE +/-

PROGRAM 

ACTUALIZAT 

2018

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului 

Județean ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, 

pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma încasată suplimentar din impozitul pe 

venit peste nivelul corespunzător al cotei de 17,25% la nivelul județului Gorj, repartizat Consiliului 

Judeţean Gorj prin Decizia nr. 16/06.12.2018 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Gorj

ROMÂNIA 

NR. 

CRT.
DENUMIRE U.A.T.

PROGRAM INIȚIAL 

2018



0 1 2 3 4

INFLUENŢE +/-

PROGRAM 

ACTUALIZAT 

2018

NR. 

CRT.
DENUMIRE U.A.T.

PROGRAM INIȚIAL 

2018

41 COMUNA JUPÎNEŞTI 0,00 50,00 50,00

42 COMUNA LELEŞTI 200,00 40,00 240,00

43 COMUNA LICURICI 200,00 100,00 300,00

44 COMUNA LOGREŞTI 200,00 0,00 200,00

45 COMUNA MĂTĂSARI 0,00 0,00 0,00

46 COMUNA MUŞETEŞTI 0,00 31,76 31,76

47 COMUNA NEGOMIR 500,00 0,00 500,00

48 COMUNA PADEŞ 0,00 0,00 0,00

49 COMUNA PEŞTIŞANI 400,00 120,00 520,00

50 COMUNA PLOPŞORU 0,00 0,00 0,00

51 COMUNA POLOVRAGI 500,00 110,00 610,00

52 COMUNA PRIGORIA 0,00 50,00 50,00

53 COMUNA ROŞIA DE AMARADIA 250,00 100,00 350,00

54 COMUNA RUNCU 400,00 130,00 530,00

55 COMUNA SAMARINEŞTI 100,00 60,00 160,00

56 COMUNA SĂCELU 100,00 50,00 150,00

57 COMUNA SĂULEŞTI 150,00 50,00 200,00

58 COMUNA SCOARŢA 0,00 0,00 0,00

59 COMUNA SCHELA 126,00 60,00 186,00

60 COMUNA SLIVILEŞTI 200,00 80,00 280,00

61 COMUNA STĂNEŞTI 300,00 0,00 300,00

62 COMUNA STEJARI 0,00 130,00 130,00

63 COMUNA STOINA 125,00 60,00 185,00

64 COMUNA TELEŞTI 400,00 0,00 400,00

65 COMUNA TURBUREA 225,00 160,00 385,00

66 COMUNA TURCINEŞTI 200,00 100,00 300,00

67 COMUNA ŢÎNŢĂRENI 0,00 0,00 0,00

68 COMUNA URDARI 0,00 0,00 0,00

69 COMUNA VĂGIULEŞTI 100,00 50,00 150,00

70 COMUNA VLADIMIR 150,00 50,00 200,00

TOTAL COMUNE 7.651,00 3.668,76 11.319,76

TOTAL JUDEŢ 9.101,00 3.668,76 12.769,76

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZA:

SECRETAR JUDET,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 



JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la 

dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor 

și municipiilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018, sumă repartizată 

Consiliului Județean Gorj prin Decizia nr. 16/06.12.2018 de către Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Gorj 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3), lit. b şi alin. (5) din Legea finanţelor publice locale nr. 

273/2006, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6, alin. (3), lit. b din Legea nr. 

2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și ale Deciziei nr. 16/06.12.2018 a Șefului Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 16699/06.12.2018, Consiliului 

Judeţean îi revine obligația repartizării, pe unități administrativ-teritoriale, a sumei cu care se majorează fondul 

la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și 

municipiilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor locale, sumă alocată 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 pentru anul 2018.  

 

Având în vedere următoarele prevederi legale: 

- art. 6, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, potrivit căruia din cota de 

17,25% prevăzută la alin. (1) lit. c) din această lege, în anul 2018 „se constituie un fond la dispoziţia consiliului 

judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează 

integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, 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 susţinerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică 

directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor 

publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ- teritoriale din judeţ;”; 

- art. 6, alin. (10) din Legea nr. 2/2018, conform căruia „Sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit 

peste nivelul sumelor stabilite potrivit alin. (1)-(4) se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale 

în cotele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv la alin. (2) lit. a) şi b), iar cu cele corespunzătoare cotelor 

de 17,25%, respectiv 5%, se majorează fondul la dispoziţia consiliului judeţean, respectiv la dispoziţia 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b), prin 

decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a 

finanţelor publice.”, 

 

Consiliului Județean Gorj i-a fost repartizată, prin Decizia nr. 16/06.12.2018 a Șefului Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, suma de +3.668,76 mii lei încasată suplimentar din impozitul pe venit 

peste nivelul corespunzător al cotei de 17,25% la nivelul județului Gorj. 

 

Conform prevederilor art. 33, alin. (5) din Legea nr. 273/2006, Consiliul Județean Gorj a solicitat, prin adresa 

nr. 16581/05.12.2018, transmiterea de către unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului, a 

necesarului de fonduri 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 pentru anul 2018, cu termen de 

punere în funcțiune la finele anului 2018, justificate prin date tehnice și economice relevante în acest sens. 

 

Astfel, primăriile de pe raza județului Gorj au comunicat, prin cererile transmise, informații financiare și 

tehnice, după caz, referitoare la: 

- arieratele înregistrate în evidența contabilă a unităților administrativ-teritoriale;  

- obiectivele de investiții aflate în derulare, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru cofinanțarea locală. 

 

act:2650076%20250424181


 

Din centralizarea solicitărilor transmise au rezultat următoarele informații: 

- au fost depuse cereri pentru solicitarea de fonduri necesare pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, de către 8 unități administrativ-teritoriale din județ, 

acestea fiind corelate cu situația arieratelor la data de 30.11.2018 transmisă de Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Gorj, ele cumulând o valoare totală de 1.267,084 mii lei şi reprezintă un procent de 

8,47% din totalul necesarului de fonduri solicitat de către primării pentru achitarea arieratelor şi pentru 

susţinerea cofinanţării locale în anul 2018 la proiectele și programele de dezvoltare locală, respectiv suma 

totală de 14.966,46 mii lei; 

- valoarea totală a cererilor pentru solicitarea de fonduri pentru susţinerea cofinanţării locale la 

obiectivele de investiţii cu termen de punere în funcțiune în anul 2018, transmise de unităţile administrativ-

teritoriale din judeţ, este de 13.699,37 mii lei, acestea reprezentând un procent de 91,53% din totalul 

necesarului de fonduri solicitat de primării, respectiv suma de 14.966,46 mii lei. 

 

În concluzie, suma de 3.668,76 mii lei, alocată spre repartizare Consiliului Județean prin Decizia AJFP Gorj 

nr. 16/06.12.2018, reprezintă un procent de 24,51% din totalul solicitărilor de suplimentare a sumelor 

repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018. 

 

La baza repartizării sumei pentru echilibrarea bugetelor locale comunicată prin Decizia nr. 16/06.12.2018, au 

stat următoarele: 

- prevederile art. 33, alin. (3), lit. b şi alin. (5) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, alin. (3) și alin. (10) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- Decizia nr. 16/06.12.2018 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj cu privire la 

majorarea cu suma de 3.668,76 mii lei, a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj, prevăzut la art. 6, 

alin. (3), lit. b din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, reprezentând suma încasată suplimentar 

din impozitul pe venit peste nivelul corespunzător al cotei de 17,25% la nivelul județului Gorj; 

- Situația arieratelor la data de 30.11.2018 transmisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj; 

- cererile transmise de unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, privind solicitarea de fonduri necesare 

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

cronologică a vechimii arieratelor, raportate la situaţia arieratelor la data de 30.11.2018, înregistrate la 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. Aceste cereri au avut prioritate în repartizarea sumelor de 

către Consiliul Județean Gorj; 

- cererile transmise pentru solicitarea de sume necesare pentru asigurarea cofinanţării locale aferente anului 

2018, la programele de dezvoltare locală şi proiectele de infrastructură aflate în derulare, raportate la suma 

alocată spre repartizare de către Consiliul Județean. S-a acordat prioritate proiectelor de investiții cu termen de 

punere în funcțiune la finele anului 2018. 

 

În urma analizării tuturor solicitărilor consiliilor locale de pe raza judeţului, astfel cum au fost acestea transmise 

Consiliului Judeţean, fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea fondurilor pe unităţile administrativ - 

teritoriale din judeţ, s-a efectuat în strictă corelare cu suma comunicată Consiliului Judeţean prin Decizia nr. 

16/2018, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente și a criteriilor mai sus menționate, în interesul 

colectivităţii locale. 

 

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

reglementează principiul consultării autorităţilor administraţiei publice locale, prin structurile asociative ale 

acestora, asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale, prin 

adresa Consiliului Judeţean Gorj nr. 16759/07.12.2018, au fost invitaţi reprezentanții structurilor asociative 

ai municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Gorj, respectiv Primarul municipiului Târgu-Jiu, Primarul 

oraşului Târgu-Cărbunești și Primarul comunei Hurezani, în vederea consultării asupra procesului de 

repartizare a sumei cu care se majorează fondul la dispoziția Consiliului Județean Gorj, prevăzut la art. 6, alin. 

(3), lit. b din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, 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 anul 2018, încheindu-se astfel procesul – verbal de ședință nr. 16873/10.12.2018. 

 

Propunerile de repartizare pe unităţi administrativ – teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean 

Gorj, prevăzut la art. 6, alin. (3), lit. b din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, reprezentând 

suma încasată suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul corespunzător al cotei de 17,25% la nivelul 

județului Gorj, fundamentate și emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare mai sus menționate, se 

regăsesc în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 



 

Precizăm că, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului 

Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, pentru 

echilibrarea bugetelor locale, alocat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

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

de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2018, ca 

efect al aplicării Deciziei nr. 16/06.12.2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16699/06.12.2018, se realizează cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Prin urmare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                  DIRECTOR EXECUTIV, 

Victoria Ungureanu                                                         Costel  Marcău                                                             

        

 

 

ŞEF SERVICIU,        

Maria Liliana Florescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția 

Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din 

județ, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj 

prin Decizia nr. 16/06.12.2018 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3), lit. b şi alin. (5) din Legea finanţelor publice locale nr. 

273/2006, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6, alin. (3), lit. b din Legea nr. 

2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și ale Deciziei nr. 16/06.12.2018 a Șefului Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 16699/06.12.2018, Consiliului 

Judeţean îi revine obligația repartizării, pe unități administrativ-teritoriale, a sumei cu care se majorează fondul 

la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și 

municipiilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor locale, sumă alocată 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 pentru anul 2018. 

 

Având în vedere prevederi art. 6 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Consiliului Județean 

Gorj i-a fost repartizată, prin Decizia nr. 16/06.12.2018 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, suma de +3.668,76 mii lei încasată suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul corespunzător al 

cotei de 17,25% la nivelul județului Gorj. 

 

Potrivit art. 18 din Legea nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

reglementează principiul consultării autorităţilor administraţiei publice locale, prin structurile asociative ale 

acestora, asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale, prin 

adresa Consiliului Judeţean Gorj nr. 16759/07.12.2018, au fost invitaţi reprezentanții structurilor asociative 

ai municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Gorj, respectiv Primarul municipiului Târgu-Jiu, Primarul 

oraşului Târgu-Cărbunești și Primarul comunei Hurezani, în vederea consultării asupra procesului de 

repartizare a sumei cu care se majorează fondul la dispoziția Consiliului Județean Gorj, prevăzut la art. 6, alin. 

(3), lit. b din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, 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 anul 2018, încheindu-se astfel procesul – verbal de ședință nr. 16873/10.12.2018. 

 

Prin adresa nr. 16581/05.12.2018, Consiliul Județean Gorj a solicitat, în conformitate cu prevederile art. 33, 

alin. (5) din Legea nr. 273/2006, transmiterea de către unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului, a 

necesarului de fonduri 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 pentru anul 2018, cu termen de 

punere în funcțiune la finele anului 2018, justificate prin date tehnice și economice relevante în acest sens. 

 

Astfel, primăriile de pe raza județului Gorj au comunicat, prin cererile transmise, informații financiare și 

tehnice, după caz, referitoare la: 

- arieratele înregistrate în evidența contabilă a unităților administrativ-teritoriale;  

- obiectivele de investiții aflate în derulare, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru cofinanțarea locală. 

 

Din centralizarea solicitărilor transmise au rezultat următoarele informații: 

- au fost depuse cereri pentru solicitarea de fonduri necesare pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, de către 8 unități administrativ-teritoriale din județ, 

acestea fiind corelate cu situația arieratelor la data de 30.11.2018 transmisă de Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Gorj, ele cumulând o valoare totală de 1.267,084 mii lei şi reprezintă un procent de 

8,47% din totalul necesarului de fonduri solicitat de către primării pentru achitarea arieratelor şi pentru 

susţinerea cofinanţării locale în anul 2018 la proiectele și programele de dezvoltare locală, respectiv suma 

totală de 14.966,46 mii lei; 



- valoarea totală a cererilor pentru solicitarea de fonduri pentru susţinerea cofinanţării locale la 

obiectivele de investiţii cu termen de punere în funcțiune în anul 2018, transmise de unităţile administrativ-

teritoriale din judeţ, este de 13.699,37 mii lei, acestea reprezentând un procent de 91,53% din totalul 

necesarului de fonduri solicitat de primării, respectiv suma de 14.966,46 mii lei. 

 

În concluzie, suma de 3.668,76 mii lei, alocată spre repartizare Consiliului Județean prin Decizia AJFP Gorj 

nr. 16/06.12.2018, reprezintă un procent de 24,51% din totalul solicitărilor de suplimentare a sumelor 

repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018. 

 

La baza repartizării sumei pentru echilibrarea bugetelor locale comunicată prin Decizia nr. 16/06.12.2018, au 

stat următoarele: 

- prevederile art. 33, alin. (3), lit. b şi alin. (5) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, alin. (3) și alin. (10) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- Decizia nr. 16/06.12.2018 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj cu privire la 

majorarea cu suma de 3.668,76 mii lei, a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj, prevăzut la art. 6, 

alin. (3), lit. b din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, reprezentând suma încasată suplimentar 

din impozitul pe venit peste nivelul corespunzător al cotei de 17,25% la nivelul județului Gorj; 

- Situația arieratelor la data de 30.11.2018 transmisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj; 

- cererile transmise de unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, privind solicitarea de fonduri necesare 

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

cronologică a vechimii arieratelor, raportate la situaţia arieratelor la data de 30.11.2018, înregistrate la 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. Aceste cereri au avut prioritate în repartizarea sumelor de 

către Consiliul Județean Gorj; 

- cererile transmise pentru solicitarea de sume necesare pentru asigurarea cofinanţării locale aferente anului 

2018, la programele de dezvoltare locală şi proiectele de infrastructură aflate în derulare, raportate la suma 

alocată spre repartizare de către Consiliul Județean. S-a acordat prioritate proiectelor de investiții cu termen de 

punere în funcțiune la finele anului 2018. 

 

În urma analizării tuturor solicitărilor consiliilor locale de pe raza judeţului, astfel cum au fost acestea transmise 

Consiliului Judeţean, fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea fondurilor pe unităţile administrativ - 

teritoriale din judeţ, s-a efectuat în strictă corelare cu suma comunicată Consiliului Judeţean prin Decizia nr. 

16/2018, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente și a criteriilor mai sus menționate, în interesul 

colectivităţii locale. 

 

Astfel, propunerile de repartizare pe unităţi administrativ - teritoriale au fost fundamentate și prioritizate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza cererilor transmise de consiliile locale de pe raza 

judeţului, sumele alocându-se pentru completarea surselor proprii ale bugetelor locale, urmând a fi utilizate 

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

cronologică a vechimii arieratelor și pentru asigurarea cofinanţării locale aferente anului 2018 în vederea 

susținerii programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură. 

În conformitate cu cele prezentate, propunerile emise de repartizare a fondului la dispoziția Consiliului 

Județean Gorj, prevăzut la art. 6, alin. (3), lit. b din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, 

reprezentând suma încasată suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul corespunzător al cotei de 17,25% 

la nivelul județului Gorj, se regăsesc în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

 

Precizez că, au fost respectate toate prevederile legale cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 

comunelor, orașelor și municipiilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor locale, alocat pentru achitarea 

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

vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanțare locală pentru anul 2018, ca efect al aplicării Deciziei nr. 16/06.12.2018 a Șefului 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

16699/06.12.2018.  

 

Prin urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre şi a anexei la acesta, în forma prezentată. 
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