
 

 

ROMÂNIA                                                                                                      Proiect,  

JUDEŢUL GORJ                                                                                       AVIZEAZĂ,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                                    

                                                                                          CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU    

                                                                                 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la art. 6 din Legea nr. 50/2019 a 

bugetului de stat pe anul 2019, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 din 

Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării acestei legi, 

către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, pentru 

asigurarea unui buget de funcționare și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7 la legea 

bugetului de stat pe anul 2019 
 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 

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

publice;  

- Prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pentru anul 2019; 

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

- Adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 3618/18.03.2019, cu privire la transmiterea datelor prevăzute de art. 6 alin. (7) 

și  (18) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 pentru repartizarea sumelor prevăzute la art. 6 

alin. (6) din aceeași lege; 

- Procesul – verbal nr. 3823/21.03.2019, încheiat în 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; 

             

   În baza prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1  Se aprobă repartizarea pe unități administrativ–teritoriale, pentru anul 2019, a sumei de 43.355,00 mii 

lei, reprezentând cota de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei 

unități administrativ-teritoriale în anul 2019, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/2019, cumulată 

cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării legii bugetului de stat pe anul 2019, ce se 

repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în completarea veniturilor 

proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, conform 

anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se aprobă repartizarea pe unități administrativ–teritoriale, pentru anul 2019, a sumei de 246.627,00 mii 

lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute 

în anexa nr. 7 la Legea nr. 50/2019, în vederea asigurării bugetelor de funcționare stabilite, proporțional cu 

necesarul stabilit pe total județ, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 3 (1) Prezenta Hotărâre a Consiliului Județean se comunică Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Gorj, Instituției Prefectului Județului Gorj și unităților administrativ-teritoriale din judeţ. 

 (2) Unitățile administrativ – teritoriale de pe raza județului Gorj, cu sprijinul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Gorj și direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
 

       PREŞEDINTE,                                                          

      COSMIN – MIHAI POPESCU                                               CONTRASEMNEAZĂ:          

                                                                                             SECRETAR JUDEŢ, 

                    CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU    
                         
Nr.________________ 

adoptată în ședința din _________ 2019  

cu un număr de _____________ voturi,  

din nr. de _______ consilieri în funcție  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209191


JUDEȚUL GORJ ANEXA NR. 1

la Hotărârea nr. ____ din 21.03.2019

0 1 2 3

43.355,00

1 11 - CJ CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 22.769,00

2 12 - M MOTRU 0,00

3 12 - M TÂRGU JIU 0,00

9 13 - O BUMBESTI-JIU 0,00

10 13 - O NOVACI 0,00

11 13 - O ROVINARI 0,00

12 13 - O TÂRGU CĂRBUNEŞTI 0,00

13 13 - O ŢICLENI 152,00

14 13 - O TISMANA 467,00

15 13 - O TURCENI 0,00

21 14 - C ALBENI 379,00

22 14 - C ALIMPEȘTI 262,00

23 14 - C ANINOASA 507,00

24 14 - C ARCANI 283,00

25 14 - C BAIA DE FIER 33,00

26 14 - C BĂLĂNEŞTI 248,00

27 14 - C BĂLEŞTI 945,00

28 14 - C BĂRBĂTEŞTI 0,00

29 14 - C BENGEŞTI-CIOCADIA 421,00

30 14 - C BERLEŞTI 266,00

31 14 - C BÎLTENI 907,00

32 14 - C BOLBOŞI 500,00

33 14 - C BORĂSCU 454,00

34 14 - C BRĂNEŞTI 291,00

35 14 - C BUMBEŞTI-PIŢIC 232,00

36 14 - C BUSTUCHIN 0,00

37 14 - C CĂPRENI 95,00

38 14 - C CĂTUNELE 0,00

39 14 - C CÂLNIC 0,00

40 14 - C CIUPERCENI 240,00

41 14 - C CRASNA 521,00

42 14 - C CRUŞEȚ 453,00

43 14 - C DĂNCIULEŞTI 279,00

44 14 - C DĂNEŞTI 392,00

45 14 - C DRĂGOTEŞTI 226,00

46 14 - C DRĂGUŢEŞTI 600,00

47 14 - C FĂRCĂŞEŞTI 0,00

48 14 - C GLOGOVA 258,00

49 14 - C GODINEȘTI 260,00

50 14 - C HUREZANI 157,00

51 14 - C IONEŞTI 301,00

52 14 - C JUPÎNEŞTI 278,00

53 14 - C LELEŞTI 262,00

54 14 - C LICURICI 241,00

55 14 - C LOGREŞTI 321,00

56 14 - C MĂTĂSARI 0,00

57 14 - C MUŞETEŞTI 248,00

58 14 - C NEGOMIR 495,00

59 14 - C PADEŞ 625,00

60 14 - C PEŞTIŞANI 357,00

61 14 - C PLOPȘORU 860,00

TOTAL JUDET

Nr.Crt.

TIP U.A.T.

11 - CJ

12 - Mun.

13 - Oras

14 - Comuna

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

REPARTIZAREA COTEI DE 17,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT ESTIMAT ÎN ANUL 

2019 PENTRU ASIGURAREA BUGETELOR DE FUNCȚIONARE

ALOCARI pentru medii și 

plafoane din               cota 

de 17,5%



0 1 2 3

Nr.Crt.

TIP U.A.T.

11 - CJ

12 - Mun.

13 - Oras

14 - Comuna

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

ALOCARI pentru medii și 

plafoane din               cota 

de 17,5%

62 14 - C POLOVRAGI 184,00

63 14 - C PRIGORIA 359,00

64 14 - C ROŞIA DE AMARADIA 387,00

65 14 - C RUNCU 550,00

66 14 - C SĂCELU 246,00

67 14 - C SAMARINEŞTI 281,00

68 14 - C SĂULEŞTI 227,00

69 14 - C SCHELA 250,00

70 14 - C SCOARŢA 603,00

71 14 - C SLIVILEŞTI 454,00

72 14 - C STĂNEȘTI 200,00

73 14 - C STEJARI 249,00

74 14 - C STOINA 135,00

75 14 - C TELEŞTI 368,00

76 14 - C ŢÎNŢĂRENI 784,00

77 14 - C TURBUREA 426,00

78 14 - C TURCINEŞTI 252,00

79 14 - C URDARI 125,00

80 14 - C VĂGIULEŞTI 353,00

81 14 - C VLADIMIR 337,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZA:

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR JUDET,

CRISTINA - ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 



JUDEȚUL GORJ ANEXA NR. 2

la Hotărârea nr. ____ din 21.03.2019

 - mii lei -

Nr.Crt.

TIP U.A.T.

11 - CJ

12 - Mun.

13 - Oras

14 - Comuna

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

ALOCARI 

pentru medii 

și plafoane 

din TVA

ALOCARI TVA 

PENTRU 

COMPENSARE 

PIERDERI 2019-

2018

ALOCARI TVA 

PENTRU 

ACOPERIRE 

CHELTUIELI CU 

ASISTENTA 

SOCIALA

TOTAL TVA    

(col.3+col.4+

col.5)

0 1 2 3 4 5 6

191.518,00 7.301,00 47.808,00 246.627,00

1 11 - CJ CJ GORJ 100.582,00 0,00 0,00 100.582,00

2 12 - M MOTRU 0,00 1.691,00 4.022,00 5.713,00

3 12 - M TÂRGU JIU 0,00 0,00 16.357,00 16.357,00

9 13 - O BUMBESTI-JIU 0,00 0,00 812,00 812,00

10 13 - O NOVACI 0,00 907,00 1.596,00 2.503,00

11 13 - O ROVINARI 0,00 0,00 1.021,00 1.021,00

12 13 - O TÂRGU CĂRBUNEŞTI 0,00 256,00 1.856,00 2.112,00

13 13 - O ŢICLENI 671,00 692,00 1.314,00 2.677,00

14 13 - O TISMANA 2.062,00 0,00 2.188,00 4.250,00

15 13 - O TURCENI 0,00 0,00 0,00 0,00

21 14 - C ALBENI 1.674,00 0,00 196,00 1.870,00

22 14 - C ALIMPEȘTI 1.160,00 0,00 239,00 1.399,00

23 14 - C ANINOASA 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00

24 14 - C ARCANI 1.251,00 0,00 0,00 1.251,00

25 14 - C BAIA DE FIER 148,00 1.181,00 1.256,00 2.585,00

26 14 - C BĂLĂNEŞTI 1.094,00 0,00 660,00 1.754,00

27 14 - C BĂLEŞTI 4.176,00 0,00 302,00 4.478,00

28 14 - C BĂRBĂTEŞTI 0,00 366,00 595,00 961,00

29 14 - C BENGEŞTI-CIOCADIA 1.859,00 0,00 0,00 1.859,00

30 14 - C BERLEŞTI 1.176,00 0,00 767,00 1.943,00

31 14 - C BÎLTENI 4.005,00 0,00 0,00 4.005,00

32 14 - C BOLBOŞI 2.207,00 0,00 0,00 2.207,00

33 14 - C BORĂSCU 2.007,00 0,00 0,00 2.007,00

34 14 - C BRĂNEŞTI 1.286,00 0,00 0,00 1.286,00

35 14 - C BUMBEŞTI-PIŢIC 1.024,00 0,00 265,00 1.289,00

36 14 - C BUSTUCHIN 0,00 755,00 708,00 1.463,00

37 14 - C CĂPRENI 417,00 0,00 0,00 417,00

38 14 - C CĂTUNELE 0,00 301,00 639,00 940,00

39 14 - C CÂLNIC 0,00 0,00 528,00 528,00

40 14 - C CIUPERCENI 1.059,00 0,00 0,00 1.059,00

41 14 - C CRASNA 2.303,00 0,00 1.134,00 3.437,00

42 14 - C CRUŞEȚ 1.999,00 0,00 77,00 2.076,00

43 14 - C DĂNCIULEŞTI 1.235,00 0,00 674,00 1.909,00

44 14 - C DĂNEŞTI 1.730,00 0,00 478,00 2.208,00

45 14 - C DRĂGOTEŞTI 998,00 0,00 135,00 1.133,00

46 14 - C DRĂGUŢEŞTI 2.652,00 0,00 0,00 2.652,00

47 14 - C FĂRCĂŞEŞTI 0,00 910,00 932,00 1.842,00

48 14 - C GLOGOVA 1.137,00 0,00 33,00 1.170,00

49 14 - C GODINEȘTI 1.148,00 0,00 0,00 1.148,00

50 14 - C HUREZANI 696,00 0,00 0,00 696,00

51 14 - C IONEŞTI 1.331,00 0,00 383,00 1.714,00

52 14 - C JUPÎNEŞTI 1.226,00 0,00 0,00 1.226,00

53 14 - C LELEŞTI 1.159,00 0,00 0,00 1.159,00

54 14 - C LICURICI 1.064,00 0,00 294,00 1.358,00

55 14 - C LOGREŞTI 1.419,00 0,00 76,00 1.495,00

56 14 - C MĂTĂSARI 0,00 0,00 0,00 0,00

57 14 - C MUŞETEŞTI 1.096,00 0,00 115,00 1.211,00

58 14 - C NEGOMIR 2.185,00 0,00 461,00 2.646,00

59 14 - C PADEŞ 2.762,00 0,00 189,00 2.951,00

REPARTIZAREA SUMELOR DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ÎN 

ANUL 2019

TOTAL JUDET



Nr.Crt.

TIP U.A.T.

11 - CJ

12 - Mun.

13 - Oras

14 - Comuna

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

ALOCARI 

pentru medii 

și plafoane 

din TVA

ALOCARI TVA 

PENTRU 

COMPENSARE 

PIERDERI 2019-

2018

ALOCARI TVA 

PENTRU 

ACOPERIRE 

CHELTUIELI CU 

ASISTENTA 

SOCIALA

TOTAL TVA    

(col.3+col.4+

col.5)

0 1 2 3 4 5 6

60 14 - C PEŞTIŞANI 1.569,00 0,00 945,00 2.514,00

61 14 - C PLOPȘORU 3.800,00 0,00 73,00 3.873,00

62 14 - C POLOVRAGI 810,00 83,00 853,00 1.746,00

63 14 - C PRIGORIA 1.587,00 0,00 622,00 2.209,00

64 14 - C ROŞIA DE AMARADIA 1.711,00 0,00 748,00 2.459,00

65 14 - C RUNCU 2.432,00 0,00 1.051,00 3.483,00

66 14 - C SĂCELU 1.087,00 0,00 0,00 1.087,00

67 14 - C SAMARINEŞTI 1.243,00 0,00 257,00 1.500,00

68 14 - C SĂULEŞTI 1.003,00 0,00 460,00 1.463,00

69 14 - C SCHELA 1.104,00 0,00 224,00 1.328,00

70 14 - C SCOARŢA 2.664,00 0,00 290,00 2.954,00

71 14 - C SLIVILEŞTI 2.007,00 0,00 0,00 2.007,00

72 14 - C STĂNEȘTI 884,00 159,00 733,00 1.776,00

73 14 - C STEJARI 1.099,00 0,00 310,00 1.409,00

74 14 - C STOINA 598,00 0,00 111,00 709,00

75 14 - C TELEŞTI 1.624,00 0,00 125,00 1.749,00

76 14 - C ŢÎNŢĂRENI 3.462,00 0,00 0,00 3.462,00

77 14 - C TURBUREA 1.883,00 0,00 489,00 2.372,00

78 14 - C TURCINEŞTI 1.111,00 0,00 0,00 1.111,00

79 14 - C URDARI 554,00 0,00 0,00 554,00

80 14 - C VĂGIULEŞTI 1.562,00 0,00 71,00 1.633,00

81 14 - C VLADIMIR 1.486,00 0,00 144,00 1.630,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZA:

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR JUDET,

CRISTINA - ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 



 

 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia 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 sumei corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la art. 6 din 

Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, 

prevăzută la art. 32 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior 

publicării acestei legi, către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea 

veniturilor proprii, pentru asigurarea unui buget de funcționare și repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

prevăzute în anexa nr. 7 la legea bugetului de stat pe anul 2019 

 

 
Prin Legea nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pentru anul 2018, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 15 martie 2019, s-au repartizat judeţului Gorj şi bugetelor 

ordonatorilor de credite, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, potrivit anexei nr. 7 la lege, iar conform art. 

6 alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna 

următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acestei legi, următoarele cote: 

”a) 15% la bugetul local al județului; 

b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își 

desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 

c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor 

publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.”. 

Conform prevederilor art. 6, alin. (6) din Legea nr. 50/2019, “Suma corespunzătoare cotei de 

17,5%, prevăzută la alin. (1) lit. c), cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la 

art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată 

anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, 

municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe 

total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel: 

a) 450 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ; 

b) nu mai puțin de 12 milioane lei/an/municipiu; 

c) nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș; 

d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.” 

De asemenea, potrivit alin. (8) de la art. 6 din legea bugetului, în completarea veniturilor proprii 

din impozitele și taxele locale, estimate a fi încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit ce 

se repartizează potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) și b) și alin. (6), precum și cu cel încasat până la 

data publicării acestei legi, se repartizează unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7 la lege, în vederea 

asigurării bugetelor de funcționare stabilite, proporțional cu necesarul stabilit. 

Unităților administrativ-teritoriale ale căror sume repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit 

și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare sunt mai mici decât nivelul 

acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu 

această destinație potrivit anexei nr. 7 la legea bugetului de stat, proporțional cu necesarul stabilit pe 

total județ. 

Acolo unde diferența dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit cumulate cu 

cele repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și 



 

 

nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, nu 

asigură finanțarea cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor art. 5 alin. (7), se repartizează 

în completare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

aprobate cu această destinație potrivit anexei nr. 7. 

Potrivit art. 6, alin. (7) din aceeași lege ”În vederea repartizării sumelor prevăzute la alin. (6), 

în termen de 3 zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice transmite 

direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice 

modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul fiecărui județ pentru anul 

2019 și nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale pe care le vor 

pune la dispoziția consiliului județean”. Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor, așa 

cum prevede alin. (18) al art. 6, este cel comunicat de Institutul Național de Statistică la data de 1 

ianuarie 2018, iar estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2019 din impozitul pe venit și 

din veniturile proprii din impozite și taxe locale, aferente fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-

teritoriale, se face de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice prin administrațiile 

județene ale finanțelor publice având în vedere datele comunicate potrivit alin. (7). Această estimare 

a impozitului pe venit și a veniturilor proprii din impozite și taxe locale cuprinde și sumele încasate 

anterior publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, și se comunică unităților 

administrativ-teritoriale în termen de 5 zile de la publicarea legii. 

Astfel, prin adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 3618/18.03.2019, cu privire la transmiterea 

datelor prevăzute de art. 6 alin. (7) și  (18) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 

pentru repartizarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. (6) din aceeași lege, s-au comunicat Consiliului 

Județean Gorj, în format letric și electronic modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit 

estimat la nivelul județului Gorj pentru anul 2019, nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților 

administrativ – teritoriale și numărul de locuitori la data de 01 ianuarie 2018 pentru fiecare unitate 

administrativ – teritorială, iar pentru a facilita procesul de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, s-a comunicat nivelul 

corespunzător cotei de 90% din cheltuielile pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a 

centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, așa cum au fost comunicate de către Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale, precum și din estimarea cheltuielilor pentru finanțarea drepturilor 

însoțitorilor și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, stabilită în funcție de nivelul 

plăților de casă la data de 31.12.2018, pe surse de finanțare. De  asemenea, Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Gorj a transmis nivelul cotelor defalcate din impozitul pe venit cumulate cu 

sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate în anul 

2018 potrivit prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a actelor normative de 

rectificare a bugetului de stat pe anul 2018.  

Prin urmare, sumele prevăzute la alin. (6), (8), (9) și (10) ale art. 6 din legea bugetului de stat 

pe anul  2019 se repartizează prin hotărâre a consiliului județean, după consultarea primarilor, cu 

asistența tehnică de specialitate a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor 

județene ale finanțelor publice, în termen de 7 zile de la publicarea legii bugetului în Monitorul 

Oficial. 

Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, în anul 2019, Consiliul Județean Gorj 

repartizează unităților administrativ-teritoriale, în vederea asigurării bugetelor de funcționare, 

conform datelor comunicate de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, suma de 

229.165,00 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul 

de stat la nivelul județului Gorj (fiecărei unități administrativ-teritoriale), precum și suma de 

246.627,00 mii lei ce reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale aprobate cu această destinație potrivit anexei nr. 7 la legea bugetului de stat.  

Astfel, sumele ce se repartizează în anul 2019, pentru asigurarea bugetelor de funcționare la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ, din cele două surse amintite, cumulează un total 

de 475.792,00 mii lei. 

În anul 2018, cotele defalcate din impozitul pe venit cumulate cu sumele defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate în anul 2018 potrivit prevederilor Legii 

nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a actelor normative de rectificare a bugetului de stat pe 



 

 

anul 2018, ce au fost repartizate unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj, au însumat un 

total de 286.546,00 mii lei.  

Întrucât, conform prevederilor art. 5 alin. (7) din legea bugetului de stat, ”În anul 2019, 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, (…), finanțarea sistemului de protecție a 

copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor și 

sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, 

din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, iar 

finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile 

lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și 

sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, 

din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.”, 

prin adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj a 

transmis nivelul corespunzător cotei de 90% din cheltuielile pentru finanțarea sistemului de protecție 

a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, așa cum au fost comunicate de 

către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și din estimarea cheltuielilor pentru finanțarea 

drepturilor însoțitorilor și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, stabilită în funcție 

de nivelul plăților de casă la data de 31.12.2018, pe surse de finanțare. Nivelul acestor cheltuieli 

estimate pentru anul 2019, cumulează un total de 118.435,00 mii lei. 

 

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

care reglementează principiul consultării, în vederea repartizării sumelor destinate echilibrării 

bugetelor locale, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, „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”. 

În acest sens, prin adresa Consiliului Judeţean Gorj nr. 3767/20.03.2019, au fost invitaţi 

reprezentanţii structurilor asociative ale comunelor, oraşelor şi municipiilor judeţului Gorj și ai 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, în vederea consultării asupra procesului de 

repartizare către fiecare unitate administrativ-teritorială a cotei defalcate din impozitul pe venit 

estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul județului Gorj, în vederea asigurării bugetelor de 

funcționare, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale, încheindu-se, astfel, procesul – verbal de şedinţă nr. 3823/21.03.2019. 

 

La baza repartizării cotelor pentru asigurarea bugetelor de funcționare și sumelor defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, au stat următoarele: 

- Prevederile art. 6 alin. (1) și de la alin. (6) la alin. (11) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de 

stat pe anul 2019; 

- Adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 3618/18.03.2019, cu privire la transmiterea datelor 

prevăzute de art. 6 alin. (7) și  (18) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 pentru 

repartizarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. (6) din aceeași lege, prin care s-au comunicat Consiliului 

Județean Gorj, în format letric și electronic, următoarele: 

1.  modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul județului Gorj 

pentru anul 2019, nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ – teritoriale și 

numărul de locuitori la data de 01 ianuarie 2018 pentru fiecare unitate administrativ – teritorială; 

2. pentru a facilita procesul de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, s-a comunicat nivelul corespunzător cotei de 90% 

din cheltuielile pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap, așa cum au fost comunicate de către Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale, precum și din estimarea cheltuielilor pentru finanțarea drepturilor însoțitorilor și 

indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, stabilită în funcție de nivelul plăților de casă 

la data de 31.12.2018, pe surse de finanțare; 

3. nivelul cotelor defalcate din impozitul pe venit cumulate cu sumele defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate în anul 2018 potrivit prevederilor Legii 

nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a actelor normative de rectificare a bugetului de stat pe 

anul 2018. 

- Prevederile anexei nr. 7 la Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019. 



 

 

 

 Repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a fost realizată în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare mai sus amintite, conform sumelor aprobate prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de 

stat pe anul 2019 și pe baza datelor comunicate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Gorj prin adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019, aceste sume venind în completarea veniturilor proprii 

ale bugetelor locale, urmând a fi utilizate potrivit legii bugetului de stat.  

 

Precizăm că au fost respectate toate prevederile legale cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a cotei defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de 

stat la nivelul județului Gorj, în vederea asigurării bugetelor de funcționare, precum și a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, ca efect al aplicării 

adresei nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 3618/18.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 

a bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 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,        
Unitatea judeţeană pentru monitorizarea  

serviciilor comunitare de utilităţi publice,  
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JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la art. 6 din 

Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, 

prevăzută la art. 32 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior 

publicării acestei legi, către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea 

veniturilor proprii, pentru asigurarea unui buget de funcționare și repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

prevăzute în anexa nr. 7 la legea bugetului de stat pe anul 2019 

 

 

Prin Legea nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pentru anul 2018, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 15 martie 2019, s-au repartizat judeţului Gorj şi bugetelor 

ordonatorilor de credite, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, potrivit anexei nr. 7 la lege, iar conform art. 

6 alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna 

următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acestei legi, următoarele cote: 

”a) 15% la bugetul local al județului; 

b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își 

desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 

c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor 

publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.”. 

Conform prevederilor art. 6, alin. (6) din Legea nr. 50/2019, “Suma corespunzătoare cotei de 

17,5%, prevăzută la alin. (1) lit. c), cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la 

art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată 

anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, 

municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe 

total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel: 

a) 450 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ; 

b) nu mai puțin de 12 milioane lei/an/municipiu; 

c) nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș; 

d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.” 

De asemenea, potrivit alin. (8) de la art. 6 din legea bugetului, în completarea veniturilor proprii 

din impozitele și taxele locale, estimate a fi încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit ce 

se repartizează potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) și b) și alin. (6), precum și cu cel încasat până la 

data publicării acestei legi, se repartizează unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7 la lege, în vederea 

asigurării bugetelor de funcționare stabilite, proporțional cu necesarul stabilit. 

Unităților administrativ-teritoriale ale căror sume repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit 

și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare sunt mai mici decât nivelul 

acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu 

această destinație potrivit anexei nr. 7 la legea bugetului de stat, proporțional cu necesarul stabilit pe 

total județ. 

Acolo unde diferența dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit cumulate cu 

cele repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și 

nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, nu 



 

 

asigură finanțarea cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor art. 5 alin. (7), se repartizează 

în completare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

aprobate cu această destinație potrivit anexei nr. 7. 

Potrivit art. 6, alin. (7) din aceeași lege ”În vederea repartizării sumelor prevăzute la alin. (6), 

în termen de 3 zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice transmite 

direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice 

modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul fiecărui județ pentru anul 

2019 și nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale pe care le vor 

pune la dispoziția consiliului județean”. Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor, așa 

cum prevede alin. (18) al art. 6, este cel comunicat de Institutul Național de Statistică la data de 1 

ianuarie 2018, iar estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2019 din impozitul pe venit și 

din veniturile proprii din impozite și taxe locale, aferente fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-

teritoriale, se face de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice prin administrațiile 

județene ale finanțelor publice având în vedere datele comunicate potrivit alin. (7).  

Această estimare a impozitului pe venit și a veniturilor proprii din impozite și taxe locale 

cuprinde și sumele încasate anterior publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, 

și se comunică unităților administrativ-teritoriale în termen de 5 zile de la publicarea legii. 

Astfel, prin adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 3618/18.03.2019, cu privire la transmiterea 

datelor prevăzute de art. 6 alin. (7) și  (18) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 

pentru repartizarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. (6) din aceeași lege, s-au comunicat Consiliului 

Județean Gorj, în format letric și electronic modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit 

estimat la nivelul județului Gorj pentru anul 2019, nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților 

administrativ – teritoriale și numărul de locuitori la data de 01 ianuarie 2018 pentru fiecare unitate 

administrativ – teritorială, iar pentru a facilita procesul de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, s-a comunicat nivelul 

corespunzător cotei de 90% din cheltuielile pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a 

centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, așa cum au fost comunicate de către Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale, precum și din estimarea cheltuielilor pentru finanțarea drepturilor 

însoțitorilor și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, stabilită în funcție de nivelul 

plăților de casă la data de 31.12.2018, pe surse de finanțare. De  asemenea, Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Gorj a transmis nivelul cotelor defalcate din impozitul pe venit cumulate cu 

sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate în anul 

2018 potrivit prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a actelor normative de 

rectificare a bugetului de stat pe anul 2018.  

Prin urmare, sumele prevăzute la alin. (6), (8), (9) și (10) ale art. 6 din legea bugetului de stat 

pe anul  2019 se repartizează prin hotărâre a consiliului județean, după consultarea primarilor, cu 

asistența tehnică de specialitate a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor 

județene ale finanțelor publice, în termen de 7 zile de la publicarea legii bugetului în Monitorul 

Oficial. 

Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, în anul 2019, Consiliul Județean Gorj 

repartizează unităților administrativ-teritoriale, în vederea asigurării bugetelor de funcționare, 

conform datelor comunicate de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, suma de 

229.165,00 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul 

de stat la nivelul județului Gorj (fiecărei unități administrativ-teritoriale), precum și suma de 

246.627,00 mii lei ce reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale aprobate cu această destinație potrivit anexei nr. 7 la legea bugetului de stat.  

Astfel, sumele ce se repartizează în anul 2019, pentru asigurarea bugetelor de funcționare la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ, din cele două surse amintite, cumulează un total 

de 475.792,00 mii lei. 

În anul 2018, cotele defalcate din impozitul pe venit cumulate cu sumele defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 2/2018 

a bugetului de stat pe anul 2018 și a actelor normative de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018, 

ce au fost repartizate unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj, au însumat un total de 

286.546,00 mii lei.  



 

 

Întrucât, conform prevederilor art. 5 alin. (7) din legea bugetului de stat, ”În anul 2019, 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, (…), finanțarea sistemului de protecție a 

copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor și 

sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, 

din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, iar 

finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile 

lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și 

sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, 

din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.”, 

prin adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj a 

transmis nivelul corespunzător cotei de 90% din cheltuielile pentru finanțarea sistemului de protecție 

a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, așa cum au fost comunicate de 

către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și din estimarea cheltuielilor pentru finanțarea 

drepturilor însoțitorilor și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, stabilită în funcție 

de nivelul plăților de casă la data de 31.12.2018, pe surse de finanțare. Nivelul acestor cheltuieli 

estimate pentru anul 2019, cumulează un total de 118.435,00 mii lei. 

În concluzie, față de nivelul sumelor din cote și TVA aprobate în anul 2018, la care se adaugă 

pentru anul 2019 sumele pentru finanțarea sistemului de protecție socială, care împreună cumulează 

un total de 404.981,00 mii lei, sumele repartizate pentru anul 2019, în cuantum total de 475.792,00 

mii lei, înregistrează o creștere de 70.811,00 mii lei, respectiv +17,485% față de sumele din anul 

2018. 

 

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

care reglementează principiul consultării, în vederea repartizării sumelor destinate echilibrării 

bugetelor locale, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, „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”. 

În acest sens, prin adresa Consiliului Judeţean Gorj nr. 3767/20.03.2019, au fost invitaţi 

reprezentanţii structurilor asociative ale comunelor, oraşelor şi municipiilor judeţului Gorj și ai 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, în vederea consultării asupra procesului de 

repartizare către fiecare unitate administrativ-teritorială a cotei defalcate din impozitul pe venit 

estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul județului Gorj, în vederea asigurării bugetelor de 

funcționare, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale, încheindu-se, astfel, procesul – verbal de şedinţă nr. 3823/21.03.2019. 

 

La baza repartizării cotelor pentru asigurarea bugetelor de funcționare și sumelor defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, au stat următoarele: 

- Prevederile art. 6 alin. (1) și de la alin. (6) la alin. (11) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat 

pe anul 2019; 

- Adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 3618/18.03.2019, cu privire la transmiterea datelor 

prevăzute de art. 6 alin. (7) și  (18) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 pentru 

repartizarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. (6) din aceeași lege, prin care s-au comunicat Consiliului 

Județean Gorj, în format letric și electronic, următoarele: 

1.  modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul județului Gorj 

pentru anul 2019, nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ – teritoriale și 

numărul de locuitori la data de 01 ianuarie 2018 pentru fiecare unitate administrativ – teritorială; 

2. pentru a facilita procesul de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, s-a comunicat nivelul corespunzător cotei de 90% 

din cheltuielile pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap, așa cum au fost comunicate de către Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale, precum și din estimarea cheltuielilor pentru finanțarea drepturilor însoțitorilor și 

indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, stabilită în funcție de nivelul plăților de casă 

la data de 31.12.2018, pe surse de finanțare; 

3. nivelul cotelor defalcate din impozitul pe venit cumulate cu sumele defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate în anul 2018 potrivit prevederilor Legii 



 

 

nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a actelor normative de rectificare a bugetului de stat pe 

anul 2018. 

- Prevederile anexei nr. 7 la Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019. 

 

 Repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a fost realizată în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare mai sus amintite, conform sumelor aprobate prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de 

stat pe anul 2019 și pe baza datelor comunicate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Gorj prin adresa nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019, aceste sume venind în completarea veniturilor proprii 

ale bugetelor locale, urmând a fi utilizate potrivit legii bugetului de stat. Sumele repartizate se 

regăsesc în anexele la prezentul proiect de hotărâre.  

 

Precizăm că au fost respectate toate prevederile legale cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a cotei defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de 

stat la nivelul județului Gorj, în vederea asigurării bugetelor de funcționare, precum și a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, ca efect al aplicării 

adresei nr. GJG-TZ 2495/18.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 3618/18.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 

a bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Prin urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre şi a anexelor la acesta, în forma 

prezentată. 
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