
 

 

ROMÂNIA                                                                                                             Proiect,  

JUDEŢUL GORJ                                                                                              AVIZEAZĂ,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ,                                                    

                                                                                                   CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU    

                                                                                 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, 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 aferentă estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023  

și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul  

2020 şi estimările pe anii 2021-2023 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul 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 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  

- 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; 

- Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

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

- Adresa nr. 472003/08.01.2020 transmisă de către Ministerul Finanțelor Publice – Cabinet Ministru, înregistrată 

la Consiliul Județean Gorj sub nr. 205/08.01.2020 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii bugetului de 

stat pe anul 2020, nr. 5/2020; 

- Decizia nr. 2/10.01.2020 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, transmisă prin adresa 

GJG-STZ 272/13.01.2020 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 474/14.01.2020, cu privire la 

stabilirea cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru estimările anilor 2021, 2022 și 2023 conform anexei nr. 4 la 

decizie,  reprezentând sume ce se vor repartiza prin hotărârea Consiliul Județean Gorj 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; 

- Adresa nr. GJG-STZ-310 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 475/14.01.2020 prin care se comunică suma reprezentând fondul la dispoziția Consiliului 

Județean Gorj ce se va repartiza comunelor, orașelor și municipiilor din județ prin hotărârea consiliului județean; 

- Procesul – verbal nr. 833/21.01.2020, 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. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1  Se aprobă repartizarea pe unități administrativ – teritoriale, pentru anul 2020, a sumei de 27.316,00 mii 

lei – cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, fond la dispoziția 

Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ 

pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală, precum și pentru cheltuieli de funcționare, pe care unitățile administrativ – teritoriale din 

județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit 

art. 6, alin. (1), lit. b) şi d) din legea bugetului de stat, şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în anul 2020, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

Art. 2  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2021, a sumei de 22.625,00 mii lei, 

din care: 13.689,00 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 8.936,00 mii lei - 

cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sume destinate 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 2021, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2022, a sumei de 16.807,00 mii lei, 

din care: 7.867,00 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 8.940,00 mii lei - cote 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sume destinate 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 2022, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2023, a sumei de 16.525,00 mii lei, 

din care: 7.630,00 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 8.895,00 mii lei - cote 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sume destinate 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 2023, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru anul 2020, a sumei de 16.250,00 mii 

lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru anul 2021, a sumei de 8.125,00 mii lei, 

reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru anul 2022, a sumei de 8.125,00 mii lei, 

reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru anul 2023, a sumei de 8.125,00 mii lei, 

reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9 (1) Prezenta Hotărâre a Consiliului Judeţean se comunică Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj și unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ. 

 (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 ședința din ________ 2020  

cu un număr de _____________ voturi,  

din nr. de _______ consilieri în funcție  

 

 



JUDEŢUL GORJ Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN la Hotărârea nr. ____ din 22.01.2020

mii lei

PROGRAM 

2020

COTE 

DEFALCATE DIN 

IMPOZITUL PE 

VENIT

SUME 

DEFALCATE DIN 

TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR 

LOCALE

COTE 

DEFALCATE DIN 

UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI 

DE STAT

TOTAL

SUME 

DEFALCATE DIN 

TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR 

LOCALE

COTE 

DEFALCATE DIN 

UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI 

DE STAT

TOTAL

SUME 

DEFALCATE DIN 

TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR 

LOCALE

COTE 

DEFALCATE DIN 

UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI 

DE STAT

TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 MUNICIPIUL TG-JIU 0,00 958,00 626,00 1.584,00 471,00 536,00 1.007,00 38,00 44,00 82,00

2 MUNICIPIUL MOTRU 0,00 396,00 259,00 655,00 31,00 35,00 66,00 0,00 0,00 0,00

3 ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU 750,00 336,00 219,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ORAŞUL NOVACI 0,00 371,00 243,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ORAŞUL ROVINARI 0,00 211,00 138,00 349,00 6,00 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00

6 ORAŞUL TISMANA 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ORAŞUL TURCENI 500,00 238,00 156,00 394,00 193,00 219,00 412,00 625,00 729,00 1.354,00

8 ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ORAŞUL ŢICLENI 1.000,00 388,00 254,00 642,00 145,00 165,00 310,00 210,00 245,00 455,00

TOTAL ORAŞE 3.850,00 2.898,00 1.895,00 4.793,00 846,00 961,00 1.807,00 873,00 1.018,00 1.891,00

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

11 COMUNA ALIMPEŞTI 0,00 31,00 21,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 COMUNA ANINOASA 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 COMUNA ARCANI 300,00 37,00 24,00 61,00 28,00 31,00 59,00 124,00 144,00 268,00

14 COMUNA BAIA DE FIER 700,00 17,00 11,00 28,00 15,00 16,00 31,00 0,00 0,00 0,00

15 COMUNA BĂLĂNEŞTI 700,00 97,00 63,00 160,00 29,00 32,00 61,00 43,00 51,00 94,00

16 COMUNA BĂLEŞTI 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 COMUNA BĂRBĂTEŞTI 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA 450,00 101,00 66,00 167,00 22,00 24,00 46,00 0,00 0,00 0,00

19 COMUNA BERLEŞTI 0,00 39,00 25,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 COMUNA BÎLTENI 0,00 51,00 33,00 84,00 12,00 13,00 25,00 28,00 33,00 61,00

21 COMUNA BOLBOŞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 COMUNA BORĂSCU 550,00 203,00 133,00 336,00 105,00 120,00 225,00 573,00 667,00 1.240,00

23 COMUNA BRĂNEŞTI 400,00 57,00 38,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 COMUNA BUMBEŞTI-PIŢIC 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 COMUNA BUSTUCHIN 0,00 35,00 23,00 58,00 24,00 28,00 52,00 110,00 129,00 239,00

26 COMUNA CĂPRENI 500,00 88,00 57,00 145,00 29,00 32,00 61,00 0,00 0,00 0,00

27 COMUNA CĂTUNELE 200,00 154,00 101,00 255,00 81,00 92,00 173,00 393,00 457,00 850,00

28 COMUNA CIUPERCENI 0,00 51,00 34,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 COMUNA CÎLNIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTIMĂRI 2023

REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A FONDULUI LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ CE SE REPARTIZEAZĂ 

INTEGRAL ÎN ANUL 2020 ȘI A COTEI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ŞI DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL 

PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE AFERENTĂ ESTIMĂRILOR PENTRU ANII 2021, 2022 ȘI 2023

ROMÂNIA 

NR. 

CRT.
DENUMIRE U.A.T.

ESTIMĂRI 2021 ESTIMĂRI 2022



PROGRAM 
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COTE 

DEFALCATE DIN 

IMPOZITUL PE 

VENIT
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DEFALCATE DIN 

TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR 

LOCALE

COTE 

DEFALCATE DIN 
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ALE BUGETULUI 
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DEFALCATE DIN 

TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR 

LOCALE

COTE 

DEFALCATE DIN 

UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI 

DE STAT

TOTAL

SUME 

DEFALCATE DIN 

TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR 

LOCALE

COTE 

DEFALCATE DIN 

UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI 

DE STAT

TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ESTIMĂRI 2023

NR. 

CRT.
DENUMIRE U.A.T.

ESTIMĂRI 2021 ESTIMĂRI 2022

30 COMUNA CRASNA 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 COMUNA CRUŞEŢ 400,00 4,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 COMUNA DĂNCIULEŞTI 400,00 65,00 42,00 107,00 17,00 20,00 37,00 84,00 98,00 182,00

33 COMUNA DĂNEŞTI 0,00 31,00 20,00 51,00 23,00 27,00 50,00 56,00 65,00 121,00

34 COMUNA DRAGOTEŞTI 720,00 968,00 632,00 1.600,00 695,00 790,00 1.485,00 2.755,00 3.211,00 5.966,00

35 COMUNA DRĂGUŢEŞTI 600,00 4,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 COMUNA FĂRCĂŞEŞTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 COMUNA GLOGOVA 500,00 6.639,00 4.335,00 10.974,00 4.949,00 5.625,00 10.574,00 0,00 0,00 0,00

38 COMUNA GODINEŞTI 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 COMUNA HUREZANI 300,00 90,00 58,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 COMUNA IONEŞTI 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 COMUNA JUPÎNEŞTI 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 COMUNA LELEŞTI 550,00 25,00 16,00 41,00 18,00 21,00 39,00 35,00 41,00 76,00

43 COMUNA LICURICI 200,00 148,00 96,00 244,00 110,00 125,00 235,00 533,00 621,00 1.154,00

44 COMUNA LOGREŞTI 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 COMUNA MĂTĂSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 COMUNA MUŞETEŞTI 300,00 384,00 251,00 635,00 281,00 320,00 601,00 643,00 749,00 1.392,00

47 COMUNA NEGOMIR 500,00 41,00 26,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 COMUNA PADEŞ 1.800,00 29,00 19,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 COMUNA PEŞTIŞANI 900,00 142,00 93,00 235,00 41,00 46,00 87,00 44,00 52,00 96,00

50 COMUNA PLOPŞORU 350,00 39,00 25,00 64,00 26,00 30,00 56,00 112,00 131,00 243,00

51 COMUNA POLOVRAGI 650,00 145,00 95,00 240,00 109,00 124,00 233,00 418,00 487,00 905,00

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

53 COMUNA ROŞIA DE AMARADIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 COMUNA RUNCU 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 COMUNA SAMARINEŞTI 200,00 167,00 109,00 276,00 6,00 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00

56 COMUNA SĂCELU 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 COMUNA SĂULEŞTI 450,00 50,00 32,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 COMUNA SCOARŢA 800,00 13,00 8,00 21,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00

59 COMUNA SCHELA 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 COMUNA SLIVILEŞTI 500,00 117,00 76,00 193,00 58,00 66,00 124,00 140,00 164,00 304,00

61 COMUNA STĂNEŞTI 0,00 208,00 136,00 344,00 155,00 177,00 332,00 610,00 711,00 1.321,00

62 COMUNA STEJARI 400,00 113,00 73,00 186,00 100,00 113,00 213,00 28,00 33,00 61,00

63 COMUNA STOINA 350,00 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 COMUNA TELEŞTI 250,00 73,00 47,00 120,00 24,00 28,00 52,00 28,00 33,00 61,00

65 COMUNA TURBUREA 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 COMUNA TURCINEŞTI 0,00 16,00 10,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 COMUNA ŢÎNŢĂRENI 500,00 317,00 207,00 524,00 63,00 72,00 135,00 0,00 0,00 0,00

68 COMUNA URDARI 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 COMUNA VĂGIULEŞTI 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ESTIMĂRI 2023

NR. 

CRT.
DENUMIRE U.A.T.

ESTIMĂRI 2021 ESTIMĂRI 2022

70 COMUNA VLADIMIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COMUNE 23.466,00 10.791,00 7.041,00 17.832,00 7.021,00 7.979,00 15.000,00 6.757,00 7.877,00 14.634,00

TOTAL JUDEŢ 27.316,00 13.689,00 8.936,00 22.625,00 7.867,00 8.940,00 16.807,00 7.630,00 8.895,00 16.525,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZA:

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ,

CRISTINA - ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 



JUDEŢUL GORJ ANEXA NR. 2

CONSILIUL JUDEŢEAN la Hotărârea nr. ____ din 22.01.2020

mii lei

NR. 

CRT.
DENUMIRE U.A.T. PROGRAM 2020 

ESTIMĂRI 

2021

ESTIMĂRI 

2022

ESTIMĂRI 

2023

0 1 2 3 4 5

1 MUNICIPIUL TG-JIU 0,00 4,00 4,00 4,00

2 MUNICIPIUL MOTRU 0,00 47,00 47,00 47,00

3 ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU 0,00 57,00 57,00 57,00

4 ORAŞUL NOVACI 0,00 131,00 131,00 131,00

5 ORAŞUL ROVINARI 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ORAŞUL TISMANA 0,00 79,00 79,00 79,00

7 ORAŞUL TURCENI 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI 500,00 181,00 181,00 181,00

9 ORAŞUL ŢICLENI 0,00 31,00 31,00 31,00

TOTAL ORAŞE 500,00 530,00 530,00 530,00

10 COMUNA ALBENI 0,00 90,00 90,00 90,00

11 COMUNA ALIMPEŞTI 0,00 53,00 53,00 53,00

12 COMUNA ANINOASA 0,00 62,00 62,00 62,00

13 COMUNA ARCANI 0,00 0,00 0,00 0,00

14 COMUNA BAIA DE FIER 0,00 103,00 103,00 103,00

15 COMUNA BĂLĂNEŞTI 500,00 54,00 54,00 54,00

16 COMUNA BĂLEŞTI 0,00 61,00 61,00 61,00

17 COMUNA BĂRBĂTEŞTI 0,00 15,00 15,00 15,00

18 COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA 0,00 58,00 58,00 58,00

19 COMUNA BERLEŞTI 0,00 137,00 137,00 137,00

20 COMUNA BÎLTENI 0,00 3,00 3,00 3,00

21 COMUNA BOLBOŞI 0,00 31,00 31,00 31,00

22 COMUNA BORĂSCU 0,00 43,00 43,00 43,00

23 COMUNA BRĂNEŞTI 0,00 48,00 48,00 48,00

24 COMUNA BUMBEŞTI-PIŢIC 0,00 87,00 87,00 87,00

25 COMUNA BUSTUCHIN 200,00 141,00 141,00 141,00

26 COMUNA CĂPRENI 0,00 81,00 81,00 81,00

27 COMUNA CĂTUNELE 0,00 43,00 43,00 43,00

28 COMUNA CIUPERCENI 0,00 81,00 81,00 81,00

29 COMUNA CÎLNIC 0,00 154,00 154,00 154,00

30 COMUNA CRASNA 0,00 72,00 72,00 72,00

31 COMUNA CRUŞEŢ 0,00 223,00 223,00 223,00

32 COMUNA DĂNCIULEŞTI 0,00 9,00 9,00 9,00

33 COMUNA DĂNEŞTI 0,00 69,00 69,00 69,00

34 COMUNA DRAGOTEŞTI 0,00 63,00 63,00 63,00

35 COMUNA DRĂGUŢEŞTI 500,00 38,00 38,00 38,00

36 COMUNA FĂRCĂŞEŞTI 0,00 68,00 68,00 68,00

37 COMUNA GLOGOVA 0,00 29,00 29,00 29,00

38 COMUNA GODINEŞTI 0,00 59,00 59,00 59,00

39 COMUNA HUREZANI 0,00 25,00 25,00 25,00

40 COMUNA IONEŞTI 0,00 0,00 0,00 0,00

41 COMUNA JUPÎNEŞTI 0,00 22,00 22,00 22,00

REPARTIZAREA SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU 

FINANŢAREA CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDEŢENE ŞI COMUNALE PENTRU 

ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021, 2022 ŞI 2023

ROMÂNIA 



NR. 

CRT.
DENUMIRE U.A.T. PROGRAM 2020 

ESTIMĂRI 

2021

ESTIMĂRI 

2022

ESTIMĂRI 

2023

0 1 2 3 4 5

42 COMUNA LELEŞTI 0,00 26,00 26,00 26,00

43 COMUNA LICURICI 0,00 33,00 33,00 33,00

44 COMUNA LOGREŞTI 800,00 24,00 24,00 24,00

45 COMUNA MĂTĂSARI 0,00 0,00 0,00 0,00

46 COMUNA MUŞETEŞTI 0,00 77,00 77,00 77,00

47 COMUNA NEGOMIR 0,00 71,00 71,00 71,00

48 COMUNA PADEŞ 0,00 47,00 47,00 47,00

49 COMUNA PEŞTIŞANI 0,00 193,00 193,00 193,00

50 COMUNA PLOPŞORU 0,00 35,00 35,00 35,00

51 COMUNA POLOVRAGI 0,00 76,00 76,00 76,00

52 COMUNA PRIGORIA 0,00 117,00 117,00 117,00

53 COMUNA ROŞIA DE AMARADIA 0,00 138,00 138,00 138,00

54 COMUNA RUNCU 0,00 30,00 30,00 30,00

55 COMUNA SAMARINEŞTI 600,00 60,00 60,00 60,00

56 COMUNA SĂCELU 0,00 78,00 78,00 78,00

57 COMUNA SĂULEŞTI 0,00 24,00 24,00 24,00

58 COMUNA SCOARŢA 0,00 26,00 26,00 26,00

59 COMUNA SCHELA 400,00 12,00 12,00 12,00

60 COMUNA SLIVILEŞTI 400,00 33,00 33,00 33,00

61 COMUNA STĂNEŞTI 0,00 68,00 68,00 68,00

62 COMUNA STEJARI 0,00 70,00 70,00 70,00

63 COMUNA STOINA 0,00 27,00 27,00 27,00

64 COMUNA TELEŞTI 0,00 26,00 26,00 26,00

65 COMUNA TURBUREA 0,00 20,00 20,00 20,00

66 COMUNA TURCINEŞTI 0,00 36,00 36,00 36,00

67 COMUNA ŢÎNŢĂRENI 0,00 66,00 66,00 66,00

68 COMUNA URDARI 0,00 28,00 28,00 28,00

69 COMUNA VĂGIULEŞTI 0,00 7,00 7,00 7,00

70 COMUNA VLADIMIR 0,00 65,00 65,00 65,00

TOTAL COMUNE 3.400,00 3.535,00 3.535,00 3.535,00

TOTAL COMUNE SI ORASE 3.900,00 4.065,00 4.065,00 4.065,00

71 JUDEȚUL GORJ 12.350,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00

TOTAL JUDEŢ 16.250,00 8.125,00 8.125,00 8.125,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZA:

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 



 

 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

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

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

Direcția 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 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din 

județ, 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 aferentă estimărilor 

pentru anii 2021, 2022 și 2023 și a sumelor defalcate din  

taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul  

2020 şi estimările pe anii 2021-2023 

 

Prin Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 2 din 06 ianuarie 2020, au fost alocate sume pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, din taxa pe valoarea adăugată şi din cote 

defalcate din impozitul pe venit. 

În conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul 2020, Consiliului Judeţean Gorj îi 

revine obligaţia repartizării fondului la dispoziţia sa, integral în anul 2020, comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și 

pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru 

cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le 

pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art. 6, alin. (1) lit. b) 

şi d) din legea bugetului, şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023. 

Conform prevederilor art. 6, alin. (1) din Legea nr. 5/2020, “În anul 2020, prin derogare de la 

prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei 

unităţi administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcţiei generale regionale 

a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, începând cu luna ianuarie, 

următoarele cote:   

   a) 14% la bugetul local al judeţului;   

   b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 

desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;   

   c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin 

hotărâre a consiliului judeţean;   

   d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor 

publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;.”, 

iar conform art. 6, alin. (6) din Legea bugetului de stat pe 2020, „Suma corespunzătoare cotei 

de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, prevăzută la alin. (1) 

lit. c), se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziţia consiliului judeţean.”. 
 

Prin Decizia nr. 2/10.01.20120 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

transmisă prin adresa GJG-STZ 272/13.01.2020 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 

474/14.01.2020, a fost comunicată cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din 

cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru 

anii 2021, 2022 și 2023, reprezentând sume ce se repartizează prin hotărârea Consiliul Județean Gorj 

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. 
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Astfel, conform prevederilor Legii nr. 5/2020, Consiliul Judeţean Gorj repartizează pentru 

anul 2020, pentru echilibrarea bugetelor locale, suma de 27.316 mii lei - corespunzătoare cotei de 6% 

din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, în 

cuantum de 16.250,00 mii lei, conform prevederilor art. 4, lit. c) și anexei nr. 6 la aceeași lege. 

 

Potrivit anexei nr. 4 la Decizia nr. 2/2020 și anexei nr. 6 la Legea nr. 5/2020, sumele estimate 

pentru anii 2021, 2022 şi 2023, ce revin în competența de repartizare a Consiliului Județean Gorj, 

pentru echilibrarea bugetelor locale, se prezintă astfel: 

 pentru anul 2021: 

- 13.689,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată; 

- 8.936,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat; 

- 8.125,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

drumurilor judeţene şi comunale, din care 4.065,00 mii lei pentru finanţarea drumurilor comunale. 

 pentru anul 2022: 

- 7.867,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată; 

- 8.940,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat; 

- 8.125,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

drumurilor judeţene şi comunale, din care 4.065,00 mii lei pentru finanţarea drumurilor comunale. 

 pentru anul 2023: 

- 7.630,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată; 

- 8.895,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat; 

- 8.125,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

drumurilor judeţene şi comunale, din care 4.065,00 mii lei pentru finanţarea drumurilor comunale. 

Față de anul 2019, când prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 48/2019, a fost repartizată 

pe unități administrativ-teritoriale, suma de 28.492,00 mii lei, reprezentând fondul constituit la 

dispoziția Consiliului Județean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, pentru anul 2020, 

conform prevederilor legale mai sus invocate, fondul la dispoziţia Consiliul Județean, respectiv suma 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, 

este în cuantum de 27.316 mii lei, respectiv cu 4,13% mai mic decât fondul aferent anului 2019. 

În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral în anul 

2020 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-

teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe 

venit repartizat potrivit art. 6, alin. (1), lit. b) şi d) din legea bugetului de stat, şi din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele astfel repartizate se reflectă în 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. 

Sumele din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene și comunale, alocate în 

cuantum de 16.250,00 mii lei pentru anul 2020, înregistrează un procent de creştere de 6,31% faţă de 

suma de 15.225,00 mii lei repartizată pentru bugetul pe anul 2019. 

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”. 

Consiliul Judeţean Gorj, prin adresa nr. 750/20.01.2020, a invitat reprezentanţii structurilor 

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

procesului de alocare a fondului la dispoziția consiliului județean în anul 2020 și a cotei de 20% din 

mijloacele de echilibrare ale bugetelor locale aferente estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023, 

precum și a sumelor din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile comunale, încheindu-

se, astfel, procesul – verbal de şedinţă nr. 833/21.01.2020. 
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Prin adresa nr. 218/09.01.2020 s-a solicitat transmiterea, de către unităţile administrativ-

teritoriale de pe raza judeţului, de cereri pentru acordarea de sume pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, 

precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod 

justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art. 

6, alin. (1), lit. b) şi d) din legea bugetului de stat şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, în anul 2020 şi pentru estimarea necesarului de fonduri pentru anii 

2021, 2022 şi 2023.  
În acest sens, prin cererile și situațiile transmise de către primăriile din județul Gorj, s-au 

comunicat informaţii financiare privind cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-

teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa, informaţii financiare şi tehnice referitoare la 

obiectivele de investiţii aflate în derulare şi propunerile de proiecte noi pentru anul 2020 şi anii 2021 – 

2023, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru destinațiile prevăzute de lege. 

Din centralizarea informaţiilor comunicate, pentru anii 2020-2023, au rezultat următoarele date: 

- cererile pentru solicitarea de fonduri pentru achitarea cheltuielilor de funcţionare, pe care 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa, cumulează o valoare 

totală de 134.578,90 mii lei şi reprezintă un procent de 35,51% din totalul de 376.909,04 mii lei aferent 

necesarului de fonduri solicitat de primării pentru anul 2020; 

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

locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală în anul 2020, la nivelul 

tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 243.073,14 mii lei, aceasta 

reprezentând un procent de 64,49% din totalul de 376.234,04 mii lei cât reprezintă necesarul de fonduri 

solicitat de primării pentru anul 2020. Ponderea de acoperire a solicitărilor unităților administrativ-

teritoriale pentru anul 2020, din fondul de repartizat de către Consiliul Județean Gorj conform Legii nr. 

5/2020, este de 7,25%; 

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

locală şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, care necesită cofinanţare locală 

în anul 2021, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 

261.467,48 mii lei, ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat de către Consiliul 

Județean Gorj conform Deciziei nr. 2/2020 a A.J.F.P. Gorj, fiind de 8,65%; 

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

locală şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, care necesită cofinanţare locală 

în anul 2022, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 

50.331,66 mii lei, ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat de către Consiliul Județean 

Gorj conform Deciziei nr. 2/2020 a A.J.F.P. Gorj, fiind de 33,39%; 

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

locală şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, care necesită cofinanţare locală 

în anul 2023, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 

27.204,99 mii lei, ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat de către Consiliul Județean 

Gorj conform Deciziei nr. 2/2020, fiind de 60,74%. 

La baza repartizării sumelor de echilibrare pentru anii 2020 - 2023, au stat următoarele: 

- Prevederile art. 6 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

- Prevederile art. 39, alin. (2) din Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform căruia: “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 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 

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

credite.(…)”; 

- Decizia nr. 2/10.01.2020 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, transmisă 

prin adresa GJG-STZ 272/13.01.2020 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 474/14.01.2020, 

cu privire la stabilirea cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cote 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru estimările anilor 2021, 2022 

și 2023 conform anexei nr. 4 la decizie,  reprezentând sume ce se vor repartiza prin hotărârea Consiliul 
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Județean Gorj 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; 

- Cererile transmise de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ; 

- Prevederile art. 4, lit. c) și ale anexei nr. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

- Situația privind lungimea drumurilor comunale de pe raza județului Gorj și starea tehnică a 

acestora, astfel cum a fost comunicată de către unitățile administrativ - teritoriale din județ, în urma 

solicitării Consiliului Județean Gorj; 

- Situația privind lungimea drumurilor județene aflate în proprietatea și administrarea U.A.T. – 

Județul Gorj, precum și starea tehnică a acestora. 

Astfel, ca urmare a centralizării şi analizării solicitărilor consiliilor locale de pe raza judeţului 

Gorj, transmise Consiliului Judeţean, în vederea completării veniturilor proprii, proporțional cu 

necesarul stabilit pe total județ, fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea fondurilor pe unităţile 

administrativ - teritoriale s-a efectuat în concordanță cu prevederile legale invocate anterior și cu 

sumele ce revin în obligația Consiliul Judeţean de a fi repartizate prin hotărâre. 

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. c) din Legea nr. 5/2020, din taxa pe valoarea adăugată 

se alocă sume defalcate pentru bugetele locale, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale a căror repartizare, “pe unităţi administrativ- teritoriale se face în funcţie de 

lungimea şi starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea 

primarilor”. 

Potrivit anexei nr. 6 din legea bugetului, judeţului Gorj i-a fost repartizată, pentru anul 2020, 

suma de 16.250,00 mii lei. 

Estimările pentru anii 2021, 2022 şi 2023, pentru sumele destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale, au fost stabilite prin aplicarea procentului de descreștere a sumelor 

alocate judeţului Gorj pentru anii 2021, 2022 și 2023, respectiv a procentului de - 50%, faţă de suma 

alocată pentru anul 2020. 

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 drumuri judeţene, cu 

o lungime totală de 835,302 km. Pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020, se 

propune alocarea sumei de 12.350,00 mii lei, sumă necesară pentru execuţia lucrărilor de reparaţii, 

întreţinere şi siguranţa circulaţiei rutiere ce urmează a se executa în anul curent. 

Reţeaua de drumuri publice comunale, astfel cum a fost comunicată de unitățile administrativ 

– teritoriale din județ, însumează o lungime totală de 810,048 km. Pentru finanțarea cheltuielilor cu 

drumurile comunale de pe raza judeţului Gorj se propune alocarea, în anul 2020, a sumei de 3.900,00 

mii lei, în vederea asigurării fondurilor necesare execuției lucrărilor de reparaţii, întreţinere şi siguranţa 

circulaţiei rutiere pe acestea.  

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

unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează 

integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, 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 aferentă estimărilor pentru anii 2021, 

2022 și 2023 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi 

comunale pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, ca efect al aplicării prevederilor Legii nr. 

5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și ale Deciziei nr. 2/10.01.2020 a Şefului Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Gorj.  

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

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

Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din 

județ, 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 aferentă estimărilor 

pentru anii 2021, 2022 și 2023 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023 

 
Prin Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 2 din 06 ianuarie 2020, au fost alocate sume pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, din taxa pe valoarea adăugată şi din cote 

defalcate din impozitul pe venit. 

În conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul 2020, Consiliului Judeţean Gorj îi 

revine obligaţia repartizării fondului la dispoziţia sa, integral în anul 2020, comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și 

pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru 

cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le 

pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art. 6, alin. (1) lit. b) 

şi d) din legea bugetului, şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023. 

Conform prevederilor art. 6, alin. (1) din Legea nr. 5/2020, “În anul 2020, prin derogare de la 

prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei 

unităţi administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcţiei generale regionale 

a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, începând cu luna ianuarie, 

următoarele cote:   

   a) 14% la bugetul local al judeţului;   

   b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 

desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;   

   c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin 

hotărâre a consiliului judeţean;   

   d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor 

publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;.”, 

iar conform art. 6, alin. (6) din Legea bugetului de stat pe 2020, „Suma corespunzătoare cotei 

de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, prevăzută la alin. (1) 

lit. c), se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziţia consiliului judeţean.”. 

Prin Decizia nr. 2/10.01.20120 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

transmisă prin adresa GJG-STZ 272/13.01.2020 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 

474/14.01.2020, a fost comunicată cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din 

cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru 

anii 2021, 2022 și 2023, reprezentând sume ce se repartizează prin hotărârea Consiliul Județean Gorj 

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. 

Astfel, conform prevederilor Legii nr. 5/2020, Consiliul Judeţean Gorj repartizează pentru 

anul 2020, pentru echilibrarea bugetelor locale, suma de 27.316 mii lei - corespunzătoare cotei de 6% 

din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, în 

cuantum de 16.250,00 mii lei, conform prevederilor art. 4, lit. c) și anexei nr. 6 la aceeași lege. 
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Totodată, sumele estimate pentru anii 2021, 2022 şi 2023, ce revin în competența de 

repartizare a Consiliului Județean Gorj, pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit anexei nr. 4 

la Decizia nr. 2/2020 și anexei nr. 6 la Legea nr. 5/2020, se prezintă astfel: 

 pentru anul 2021: 

- 13.689,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată; 

- 8.936,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat; 

- 8.125,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

drumurilor judeţene şi comunale, din care 4.060,00 mii lei pentru finanţarea drumurilor comunale. 

 pentru anul 2022: 

- 7.867,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată; 

- 8.940,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat; 

- 8.125,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

drumurilor judeţene şi comunale, din care 4.060,00 mii lei pentru finanţarea drumurilor comunale. 

 pentru anul 2023: 

- 7.630,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată; 

- 8.895,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat; 

- 8.125,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

drumurilor judeţene şi comunale, din care 4.060,00 mii lei pentru finanţarea drumurilor comunale. 

Față de anul 2019, când prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 48/2019, a fost repartizată 

pe unități administrativ-teritoriale, suma de 28.492,00 mii lei, reprezentând fondul constituit la 

dispoziția Consiliului Județean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, pentru anul 2020, 

conform prevederilor legale mai sus invocate, fondul la dispoziţia Consiliul Județean, respectiv suma 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, 

este în cuantum de 27.316 mii lei, respectiv cu 4,13% mai mic decât fondul aferent anului 2019.  

În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral în anul 

2020 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-

teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe 

venit repartizat potrivit art. 6, alin. (1), lit. b) şi d) din legea bugetului de stat, şi din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele astfel repartizate se reflectă în 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. 

Sumele din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene și comunale, alocate în 

cuantum de 16.250,00 mii lei pentru anul 2020, înregistrează un procent de creştere de 6,31% faţă de 

suma de 15.225,00 mii lei repartizată pentru bugetul pe anul 2019. 

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”. 

Consiliul Judeţean Gorj, prin adresa nr. 750/20.01.2020, a invitat reprezentanții structurilor 

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

procesului de alocare a fondului la dispoziția consiliului județean în anul 2020 și a cotei de 20% din 

mijloacele de echilibrare ale bugetelor locale aferente estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023, 

precum și a sumelor din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile comunale, încheindu-

se, astfel, procesul – verbal de şedinţă nr. 833/21.01.2020. 

Prin adresa nr. 218/09.01.2020 s-a solicitat transmiterea, de către unităţile administrativ-

teritoriale de pe raza judeţului, de cereri pentru acordarea de sume pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, 

precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod 

justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art. 
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6, alin. (1), lit. b) şi d) din legea bugetului de stat şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, în anul 2020 şi pentru estimarea necesarului de fonduri pentru anii 

2021, 2022 şi 2023.  
În acest sens, prin cererile și situațiile transmise de către primăriile din județul Gorj, s-au 

comunicat informaţii financiare privind cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-

teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa, informaţii financiare şi tehnice referitoare la 

obiectivele de investiţii aflate în derulare şi propunerile de proiecte noi pentru anul 2020 şi anii 2021 – 

2023, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru destinațiile prevăzute de lege. 

Din centralizarea informaţiilor comunicate, pentru anii 2020-2023, au rezultat următoarele date: 

- cererile pentru solicitarea de fonduri pentru achitarea cheltuielilor de funcţionare, pe care 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa, cumulează o valoare 

totală de 134.578,90 mii lei şi reprezintă un procent de 35,51% din totalul de 376.909,04 mii lei aferent 

necesarului de fonduri solicitat de primării pentru anul 2020; 

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

locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală în anul 2020, la nivelul 

tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 243.073,14 mii lei, aceasta 

reprezentând un procent de 64,49% din totalul de 376.234,04 mii lei cât reprezintă necesarul de fonduri 

solicitat de primării pentru anul 2020. Ponderea de acoperire a solicitărilor unităților administrativ-

teritoriale pentru anul 2020, din fondul de repartizat de către Consiliul Județean Gorj conform Legii nr. 

5/2020, este de 7,25%; 

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

locală şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, care necesită cofinanţare locală 

în anul 2021, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 

261.467,48 mii lei, ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat de către Consiliul 

Județean Gorj conform Deciziei nr. 2/2020 a A.J.F.P. Gorj, fiind de 8,65%; 

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

locală şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, care necesită cofinanţare locală 

în anul 2022, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 

50.331,66 mii lei, ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat de către Consiliul Județean 

Gorj conform Deciziei nr. 2/2020 a A.J.F.P. Gorj, fiind de 33,39%; 

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

locală şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, care necesită cofinanţare locală 

în anul 2023, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 

27.204,99 mii lei, ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat de către Consiliul Județean 

Gorj conform Deciziei nr. 2/2020, fiind de 60,74%. 

La baza repartizării sumelor de echilibrare pentru anii 2020 - 2023, au stat următoarele: 

- Prevederile art. 6 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

- Prevederile art. 39, alin. (2) din Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform căruia: “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 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 

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

credite.(…)”; 

- Decizia nr. 2/10.01.2020 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

transmisă prin adresa GJG-STZ 272/13.01.2020 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 

474/14.01.2020, cu privire la stabilirea cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

și din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru estimările anilor 

2021, 2022 și 2023 conform anexei nr. 4 la decizie,  reprezentând sume ce se vor repartiza prin hotărârea 

Consiliul Județean Gorj 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; 

- Cererile transmise de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ; 

- Prevederile art. 4, lit. c) și ale anexei nr. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
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- Situația privind lungimea drumurilor comunale de pe raza județului Gorj și starea tehnică a 

acestora, astfel cum a fost comunicată de către unitățile administrativ - teritoriale din județ, în urma 

solicitării Consiliului Județean Gorj; 

-  Situația privind lungimea drumurilor județene aflate în proprietatea și administrarea U.A.T. – 

Județul Gorj, precum și starea tehnică a acestora. 

Astfel, ca urmare a centralizării şi analizării solicitărilor consiliilor locale de pe raza judeţului 

Gorj, transmise Consiliului Judeţean, în vederea completării veniturilor proprii, proporțional cu 

necesarul stabilit pe total județ, fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea fondurilor pe unităţile 

administrativ - teritoriale s-a efectuat în concordanță cu prevederile legale invocate anterior și cu 

sumele ce revin în obligația Consiliul Judeţean de a fi repartizate prin hotărâre. 

Sumele repartizate pe unităţi administrativ – teritoriale, de către Consiliul Judeţean, în baza 

cererilor transmise de consiliile locale de pe raza judeţului, vin în completarea surselor proprii ale 

bugetelor locale, urmând a fi utilizate pentru finanţarea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor 

de infrastructură care necesită cofinanţare, pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa, precum și pentru întreținerea 

infrastructurii de drumuri comunale de pe raza județului.  

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. c) din Legea nr. 5/2020, din taxa pe valoarea adăugată 

se alocă sume defalcate pentru bugetele locale, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale a căror repartizare, “pe unităţi administrativ- teritoriale se face în funcţie de 

lungimea şi starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea 

primarilor”. 

Potrivit anexei nr. 6 din legea bugetului, judeţului Gorj i-a fost repartizată, pentru anul 2020, 

suma de 16.250,00 mii lei. 

Estimările pentru anii 2021, 2022 şi 2023, pentru sumele destinate finanţării cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale, au fost stabilite prin aplicarea procentului de descreștere a 

sumelor alocate judeţului Gorj pentru anii 2021, 2022 și 2023, respectiv a procentului de - 50%, faţă 

de suma alocată pentru anul 2020. 

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 drumuri judeţene, cu 

o lungime totală de 835,302 km. Pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020, se 

propune alocarea sumei de 12.350,00 mii lei, sumă necesară pentru execuţia lucrărilor de reparaţii, 

întreţinere şi siguranţa circulaţiei rutiere ce urmează a se executa în anul curent. 

Totodată, reţeaua de drumuri publice comunale, astfel cum a fost comunicată de unitățile 

administrativ – teritoriale din județ, însumează o lungime totală de 810,048 km. Pentru finanțarea 

cheltuielilor cu drumurile comunale de pe raza judeţului Gorj se propune alocarea, în anul 2020, a 

sumei de 3.900,00 mii lei, în vederea asigurării fondurilor necesare execuției lucrărilor de reparații, 

întreţinere şi siguranţa circulaţiei rutiere pe acestea.  

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

prevederile legale în vigoare invocate, aceste fonduri venind în completarea veniturilor proprii ale 

bugetelor locale, urmând a fi utilizate potrivit prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2020. Sumele 

repartizate se regăsesc în anexele la prezentul proiect de hotărâre.  

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

administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral 

în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, 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 aferentă estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023 și a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 

2020 şi estimările pe anii 2021-2023, ca efect al aplicării prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de 

stat pe anul 2020 și ale Deciziei nr. 2/10.01.2020 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj. 

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

prezentată. 
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