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RECTIFICARE: 

La Hotărârea Consiliului Județean Gorj 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, nr. 214, adoptată în Ședința Extraordinară din data de 30.12.2021, 
se fac următoarele rectificări: 
1. La art. 3, 
în loc de: ” 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” 
 se va citi: ” 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 7.898 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”. 
 
MOTIVARE: 
Rectificarea survenită la art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Gorj 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, nr. 214, adoptată în Ședința 
Extraordinară din data de 30.12.2021, în forma enunțată mai sus, este determinată de o eroare materială intervenită 
la tehnoredactarea hotărârii. 
 
Având în vedere regimul de publicare a actelor emise de autoritățile administrației publice locale, reglementat de 
Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, rectificările enunțate mai sus s-au efectuat 
prin adaptarea corespunzătoare a dispozițiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Prezentele rectificări se vor consemna în procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj din data 
de 13.01.2022 și va fi supusă unei proceduri de comunicare și publicare identice cu cea a hotărârii a cărei rectificare 
s-a efectuat. 
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