
ROMÂNIA                                                                                                            Proiect,  

JUDEŢUL GORJ                                                                                              AVIZEAZĂ,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                  

                                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                        
 

 

HOTĂRÂRE 
pentru validarea DISPOZIŢIEI nr. 633/18.10.2018 a Președintelui Consiliului Judeţean Gorj,  privind 

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

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020, 2021 și 2022 pentru achitarea 

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

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

de infrastructură care necesită cofinanțare locală 
 

Consiliului Judeţean Gorj: 

  Având în vedere: 

- Expunerea de motive 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;  

- 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;  

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 633/18.10.2018 privind repartizarea pe 

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

pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020, 2021 și 2022 pentru achitarea 

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

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

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

- Procesul – verbal nr. 13818/17.10.2018, încheiat la ședința Comisiei pentru consultarea 

reprezentanților structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, organizată 

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

şi completările ulterioare; 

- Decizia nr. 11/10.10.2018 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13548/12.10.2018, cu privire la repartizarea cotei 

de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 şi a estimărilor pentru 

anii 2020, 2021 și 2022, conform anexei nr. 4 și nr. 5 la decizie, pentru achitarea arieratelor 

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

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

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

- SCRISOREA-CADRU nr. 465623/28.09.2018 comunicată prin adresa Ministerului Finanțelor 

Publice cu nr. 465624/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a 

proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, precum şi limita sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

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

ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
 

                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 

           Art. 1  Se validează prevederile art. 1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  

nr. 633/18.10.2018, privind repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru proiecția de buget 

pe anul 2019, a sumei totale de 49.319 mii lei, din care:  



-  36.977 mii lei, compus din: 19.657 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale, şi 17.320 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale reţinute prin 

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

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

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

necesită cofinanţare locală pentru anul 2019; 

- 12.342 mii, lei compus din: 6.555 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, şi 

5.787 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat reţinute prin aplicarea gradului 

de necolectare a veniturilor proprii, sume alocate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

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

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

cofinanţare locală pentru anul 2019, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2   Se validează prevederile art. 2 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  

nr. 633/18.10.2018, privind repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2020, a sumei 

de 28.710 mii lei, din care: 21.777 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 6.933 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sume destinate pentru 

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

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

proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2020, conform anexei, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 3  Se validează prevederile art. 3 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  

nr. 633/18.10.2018, privind repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2021, a sumei 

de 31.407 mii lei, din care: 24.122 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 7.285 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sume destinate pentru 

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

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

proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2021, conform anexei, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 4  Se validează prevederile art. 4 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  

nr. 633/18.10.2018, privind repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2022, a sumei 

de 34.208 mii lei, din care: 26.556 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 7.652 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sume destinate pentru 

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

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

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 5  Se validează prevederile art. 5 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  

nr. 633/18.10.2018, privind comunicarea sumelor către unităţile administrativ – teritoriale de pe raza 

judeţului pentru a fi incluse în proiectul de buget pentru anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020, 

2021 și 2022. 

           Art. 6 (1) Prezenta Hotărâre se comunică unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza 

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

Gorj și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

           (2) Unităţile administrativ – teritoriale de pe raza judeţului Gorj, direcţiile de specialitate din 

cadrul aparatului Consiliului Judeţean Gorj, cu sprijinul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                          

       COSMIN – MIHAI POPESCU                                   CONTRASEMNEAZĂ:          

                                                                                                SECRETAR JUDEŢ, 

                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

                              

Nr.________________ 

adoptată în şedinţa din________2018  

cu un număr de ____________voturi,  

din nr. de ______ consilieri în funcţie 



JUDEŢUL GORJ ANEXA

CONSILIUL JUDEŢEAN la Hotărâre nr. _______ din _______ 2018
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 MUNICIPIUL TG-JIU 818,00 272,00 1.090,00 210,00 67,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MUNICIPIUL MOTRU 10.077,00 3.361,00 13.438,00 6.479,00 2.062,00 8.541,00 7.696,00 2.322,00 10.018,00 8.473,00 2.440,00 10.913,00

3 ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU 99,00 34,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 ORAŞUL ROVINARI 3.144,00 1.048,00 4.192,00 1.326,00 422,00 1.748,00 1.318,00 397,00 1.715,00 1.451,00 418,00 1.869,00

6 ORAŞUL TISMANA 298,00 101,00 399,00 141,00 45,00 186,00 236,00 72,00 308,00 259,00 74,00 333,00

7 ORAŞUL TURCENI 6.579,00 2.196,00 8.775,00 5.303,00 1.688,00 6.991,00 7.761,00 2.340,00 10.101,00 8.545,00 2.460,00 11.005,00

8 ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI 2.679,00 895,00 3.574,00 2.288,00 729,00 3.017,00 3.083,00 931,00 4.014,00 3.394,00 977,00 4.371,00

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

TOTAL ORAŞE 23.694,00 7.907,00 31.601,00 15.747,00 5.013,00 20.760,00 20.094,00 6.062,00 26.156,00 22.122,00 6.369,00 28.491,00

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

11 COMUNA ALIMPEŞTI 25,00 9,00 34,00 16,00 5,00 21,00 54,00 16,00 70,00 60,00 17,00 77,00

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

13 COMUNA ARCANI 263,00 87,00 350,00 233,00 74,00 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 COMUNA BAIA DE FIER 495,00 166,00 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 COMUNA BĂLĂNEŞTI 109,00 37,00 146,00 77,00 25,00 102,00 69,00 21,00 90,00 76,00 22,00 98,00

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

17 COMUNA BĂRBĂTEŞTI 139,00 48,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA 472,00 157,00 629,00 269,00 85,00 354,00 130,00 40,00 170,00 143,00 42,00 185,00

19 COMUNA BERLEŞTI 174,00 59,00 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 COMUNA BÎLTENI 159,00 54,00 213,00 143,00 46,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

22 COMUNA BORĂSCU 790,00 264,00 1.054,00 175,00 56,00 231,00 138,00 42,00 180,00 152,00 44,00 196,00

23 COMUNA BRĂNEŞTI 76,00 26,00 102,00 90,00 29,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 COMUNA BUMBEŞTI-PIŢIC 93,00 32,00 125,00 71,00 23,00 94,00 33,00 11,00 44,00 39,00 12,00 51,00

25 COMUNA BUSTUCHIN 619,00 207,00 826,00 88,00 28,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 COMUNA CĂPRENI 73,00 25,00 98,00 111,00 35,00 146,00 49,00 15,00 64,00 54,00 15,00 69,00

27 COMUNA CĂTUNELE 51,00 17,00 68,00 26,00 8,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 COMUNA CIUPERCENI 174,00 58,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 COMUNA CÎLNIC 528,00 176,00 704,00 83,00 27,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 COMUNA CRASNA 177,00 60,00 237,00 160,00 51,00 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 COMUNA CRUŞEŢ 13,00 4,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 COMUNA DĂNCIULEŞTI 134,00 45,00 179,00 66,00 21,00 87,00 65,00 21,00 86,00 72,00 22,00 94,00

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

34 COMUNA DRAGOTEŞTI 338,00 113,00 451,00 306,00 97,00 403,00 446,00 135,00 581,00 491,00 142,00 633,00

35 COMUNA DRĂGUŢEŞTI 109,00 37,00 146,00 94,00 31,00 125,00 142,00 44,00 186,00 156,00 46,00 202,00

36 COMUNA FĂRCĂŞEŞTI 73,00 25,00 98,00 66,00 21,00 87,00 65,00 21,00 86,00 72,00 22,00 94,00

37 COMUNA GLOGOVA 139,00 46,00 185,00 88,00 28,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 COMUNA GODINEŞTI 268,00 88,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTIMĂRI 2022ESTIMĂRI 2021ESTIMĂRI 2020PROPUNERI 2019
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39 COMUNA HUREZANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 COMUNA IONEŞTI 111,00 37,00 148,00 100,00 32,00 132,00 150,00 45,00 195,00 165,00 47,00 212,00

41 COMUNA JUPÎNEŞTI 197,00 67,00 264,00 188,00 60,00 248,00 248,00 75,00 323,00 272,00 78,00 350,00

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

43 COMUNA LICURICI 197,00 67,00 264,00 58,00 18,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 COMUNA LOGREŞTI 247,00 83,00 330,00 222,00 70,00 292,00 329,00 100,00 429,00 361,00 105,00 466,00

45 COMUNA MĂTĂSARI 56,00 16,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 COMUNA MUŞETEŞTI 1.118,00 373,00 1.491,00 761,00 242,00 1.003,00 628,00 190,00 818,00 692,00 200,00 892,00

47 COMUNA NEGOMIR 242,00 82,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 COMUNA PADEŞ 278,00 93,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 COMUNA PEŞTIŞANI 747,00 249,00 996,00 432,00 138,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 COMUNA PLOPŞORU 187,00 63,00 250,00 115,00 36,00 151,00 240,00 72,00 312,00 263,00 75,00 338,00

51 COMUNA POLOVRAGI 1.704,00 568,00 2.272,00 1.475,00 469,00 1.944,00 1.242,00 375,00 1.617,00 1.366,00 394,00 1.760,00

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

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

55 COMUNA SAMARINEŞTI 144,00 49,00 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 COMUNA SĂCELU 227,00 76,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

58 COMUNA SCOARŢA 793,00 264,00 1.057,00 310,00 98,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

60 COMUNA SLIVILEŞTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 COMUNA STĂNEŞTI 265,00 88,00 353,00 141,00 45,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

63 COMUNA STOINA 59,00 16,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 COMUNA TELEŞTI 217,00 72,00 289,00 66,00 22,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

67 COMUNA ŢÎNŢĂRENI 927,00 309,00 1.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

69 COMUNA VĂGIULEŞTI 76,00 23,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL COMUNE 13.283,00 4.435,00 17.718,00 6.030,00 1.920,00 7.950,00 4.028,00 1.223,00 5.251,00 4.434,00 1.283,00 5.717,00

TOTAL JUDEŢ 36.977,00 12.342,00 49.319,00 21.777,00 6.933,00 28.710,00 24.122,00 7.285,00 31.407,00 26.556,00 7.652,00 34.208,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZA:

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR JUDEȚ,

CRISTINA - ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 



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

PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE                                
 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind validarea DISPOZIŢIEI nr. 633/18.10.2018 a Președintelui 

Consiliului Judeţean Gorj,  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 

20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 

din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget pe anul 

2019 şi estimări pentru anii 2020, 2021 și 2022 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

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

pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor  

de infrastructură care necesită cofinanțare locală 
 

 

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

modificările şi completările ulterioare, şi ale Deciziei nr. 11 din 10.10.2018 emisă de şeful 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, Consiliului Judeţean Gorj i-a revenit obligaţia de 

a repartiza, pe unităţi administrativ-teritoriale, cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020, 2021 și 2022 pentru 

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

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

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexelor nr. 4 și 5 la 

decizia menționată. 

 

Astfel, având în vedere: 

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

modificările și completările ulterioare, conform cărora Consiliului Judeţean îi revine obligaţia de a 

repartiza prin hotărâre, pe unităţi administrativ-teritoriale, sume reprezentând o cotă de 20% din 

mijloacele de echilibrare ale bugetelor locale, respectiv 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 20% din cote defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, diminuate cu gradul de necolectare calculat și comunicat de către Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice; 

- SCRISOREA-CADRU nr. 465623/28.09.2018 comunicată prin adresa Ministerului 

Finanțelor Publice cu nr. 465624/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de 

elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, precum şi limita 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

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

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

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

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

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

venituri ale bugetului de stat şi ale transferurilor consolidabile, prevăzute la art. 34 alin. (1), pe 

ansamblul județului şi municipiului Bucureşti, după caz, în vederea elaborării de către ordonatorii 

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

iar potrivit alin. (3) “Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în 

condițiile prevederilor art. 33, utilizând indicatori stabiliți la finele anului anterior anului de 

calcul.”; 

- Decizia nr. 11/10.10.2018 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13548/12.10.2018, cu privire la repartizarea cotei de 

20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din 



impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 

2020, 2021 și 2022, conform anexei nr. 4 și nr. 5 la decizie, pentru achitarea arieratelor provenite din 

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

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanțare locală, 

Consiliului Județean Gorj a avut obligația repartizării, pentru proiectul de buget al anului 2019 

şi a estimărilor pentru anii 2020 – 2022 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 

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

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

locală,  conform anexei nr. 4 la decizia amintită, a următoarelor sume: 
    

            - Mii lei - 

Denumire indicator:  Program 

2019 

Estimări 

2020 

Estimări 

2021 

Estimări 

2022 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale – 

11.02.06 

19.657 21.777 24.122 26.556 

Cote defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat – 04.02.04 
6.555 6.933 7.285 7.652 

Total 26.212 28.710 31.407 34.208 

 

Conform anexei nr. 5 la decizia amintită, pentru proiectul de buget al anului 2019, la sumele din 

anexa nr. 4 se adaugă şi suma de 23.107 mii lei, reprezentând sume reținute, prin aplicarea gradului 

de necolectare, calculate potrivit art. 33, alin. (4), lit. f) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru achitarea arieratelor, precum și pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, defalcată astfel:  

- 17.320 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 11.02.06;  

-   5.787 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – 04.02.04. 
 

Astfel, potrivit Deciziei nr. 11/10.10.2018, Consiliului Județean Gorj i-a revenit obligaţia 

repartizării, pentru proiecția de buget pe anul 2019, pe total unităţi administrativ-teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj, a următoarelor sume reprezentând sume şi cote defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat: 

1) 36.977 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

2) 13.342 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 

rezultând de repartizat, pentru anul 2019, o sumă totală de 49.319,00 mii lei pentru achitarea 

arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală. 

  

Din analiza sumelor de echilibrare ce intră în competența de repartizare a Consiliului Judeţean 

Gorj către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, comunicate prin decizia menționată, precum şi 

în conformitate cu precizările transmise de Ministerul Finanţelor Publice prin Scrisoarea – Cadru nr. 

465623/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de 

buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, precum şi limita sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precizate în tabelul de mai sus, se 

constată fluctuații faţă de sumele repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

1/23.01.2018 pentru estimările pe anii 2019-2021, după cum urmează: 

- pentru anul 2019, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (19.657 mii lei) înregistrează 

o creştere de 34,26%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 1/2018 

(14.641 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (6.555 mii lei) 

înregistrează o descreştere de 38,92% faţă de alocarea pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 1/2018 

(10.731 mii lei); 

- pentru anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (21.777 mii lei) înregistrează 

o creștere de 87,93%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeași perioadă în anul 2020 (11.588 



mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (6.933 mii lei) înregistrează o 

descreștere de 38,88% față de alocarea prin H.C.J. nr. 1/2018 (11.344 mii lei); 

- pentru anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (24.122 mii lei) înregistrează 

o creștere de 305,75%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeași perioadă prin H.C.J. nr. 

1/2018 (5.945 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (7.285 mii lei) 

înregistrează o descreștere de 38,78% față de alocarea pentru aceeași perioadă prin H.C.J. nr. 1/2018 

(11.899 mii lei); 

- pentru anul 2022, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (26.556 mii lei) înregistrează 

o creştere de 346,69%, comparativ cu sumele repartizate prin H.C.J. nr. 1/2018 pentru anul 2021 

(5.945 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (7.652 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 35,69% faţă de alocarea prin H.C.J. nr. 1/2018 pentru anul 2021, pentru cote defalcate 

din veniturile bugetului de stat (11.899 mii lei). 

 

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

din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat, reprezentând proiecţia bugetară pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2022, în 

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

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

- prevederile Scrisorii-Cadru, transmisă de Ministerul Finanţelor Publice, cu privire la contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru 

anii 2020 – 2022, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 39, alin. (2) din Legea 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 unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în 

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

 

precum şi criteriile ce au stat la baza repartizării, pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 

2021, a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

1/23.01.2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția 

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

din județ, 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 2019, 2020 și 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021, respectiv: 

 Decizia nr. 1/09.01.2018 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. sub nr. 468/10.01.2018, prin care s-a repartizat către 

Consiliul Județean Gorj cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

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

bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021 conform anexei nr. 4 la decizie 

și s-a comunicat fondul la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se va repartiza integral în anul 2018 

comunelor, orașelor și municipiilor din județ, conform anexei nr. 5 la decizie; 

 Prevederile art. 4, lit. d), ale art. 6, alin. (1) și alin. (3), lit. b) și ale anexei nr. 7 din Legea nr. 

2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 Prevederile art. 33 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cererile transmise de unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, privind: 

a. solicitarea de sume pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, prin raportare la situaţia 

arieratelor înregistrate la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj; 

act:87356%2029475951


b. solicitarea de sume pentru susţinerea, în anul 2018 şi anii 2019, 2020 și 2021, a programelor 

de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală, raportate la 

sumele totale alocate şi destinate echilibrării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj; 

 Prevederile art. 4, lit. c) și ale anexei nr. 6 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 

2018. 

 

În consecință, sumele propuse a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru 

perioada 2019 – 2022, au avut ca punct de pornire sumele repartizate de Consiliul Judeţean Gorj 

prin Hotărârea nr. 1/23.01.2018, pentru anii 2019 – 2021, la care au fost aplicate procentele de 

creștere/descreștere precizate mai sus, rezultate prin raportarea la sumele comunicate de 

Administrați Județeană a Finanțelor Publice Gorj prin Decizia nr. 11/10.10.2018, iar pentru anul 

2022 s-a procedat la aplicarea procentelor de creștere/descreștere rezultate prin raportarea 

sumelor comunicate pentru anul 2022 prin Decizia amintită, la sumele repartizate prin H.C.J. Gorj 

nr. 1/23.01.2018 pentru anul 2021.  

Totodată, la proiecția sumelor propuse a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale pentru 

anul 2019 a fost adăugat și procentul de creștere reprezentat de suma aferentă gradului de necolectare, 

calculat şi comunicat de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj prin anexa nr. 5 la 

Decizia AJFP Gorj nr. 11/2018.  

Procentul de creștere rezultat prin adăugarea gradului de necolectare, pentru anul 2019, la sume 

defalcate din TVA repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale este de 152,53%, iar pentru cote 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat este de 15,01%. 

 

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 273/2006, actualizată cu modificările și 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.”. 

Astfel, prin adresa Consiliului Județean Gorj nr. 13740/16.10.2018, au fost invitaţi 

reprezentanții structurilor asociative ai municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Gorj, în vederea 

consultării asupra procesului de alocare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, reprezentând proiecția bugetară pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020, 

2021 și 2022, în vederea achitării arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi a 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, încheindu-se astfel procesul – verbal de 

şedinţă nr. 13818/17.10.2018. 

 

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

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

angajamentelor asumate față de instituțiile financiare internaționale în cadrul acordurilor financiare 

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

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

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

 

Alocarea de sume destinate finanţării cheltuielilor de investiţii, accesarea fondurilor comunitare 

şi accelerarea ritmului de absorbţie al acestora, asigurarea continuităţii programelor de dezvoltare 

locală şi promovarea intereselor cetăţeanului reprezintă priorităţi ale construcţiei bugetare atât pentru 

anul 2019, cât şi în perspectiva anilor 2020, 2021 şi 2022. 

 

În conformitate cu cele prezentate, au fost astfel emise propunerile de repartizare a sumelor şi 

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

fiecare localitate, sume destinate completării surselor proprii ale bugetelor unităților administrativ – 

teritoriale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor de pe raza judeţului Gorj. Aceste propuneri se 

regăsesc în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

 



 

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

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume din taxa pe valoarea adăugată şi cote defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală, pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020, 2021 şi 

2022, ca efect al aplicării Deciziei nr. 11/10.10.2018 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 13548/12.10.2018, în conformitate cu 

prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                  DIRECTOR EXECUTIV, 
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  JUDEŢUL GORJ - CONSILIUL JUDEŢEAN           
       

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind validarea DISPOZIŢIEI nr. 633/18.10.2018 a Președintelui Consiliului 

Judeţean Gorj,  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

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

unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020, 

2021 și 2022 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de 

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

şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

 

 

 

Având în vedere: 

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

cu modificările și completările ulterioare, conform cărora Consiliului Judeţean îi revine obligaţia de 

a repartiza prin hotărâre, pe unităţi administrativ-teritoriale, sume reprezentând o cotă de 20% din 

mijloacele de echilibrare ale bugetelor locale, respectiv 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 20% din cote defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, diminuate cu gradul de necolectare calculat și comunicat de către Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice; 

- SCRISOREA-CADRU nr. 465623/28.09.2018 comunicată prin adresa Ministerului 

Finanțelor Publice cu nr. 465624/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de 

elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, precum şi limita 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

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

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

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

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

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

venituri ale bugetului de stat şi ale transferurilor consolidabile, prevăzute la art. 34 alin. (1), pe 

ansamblul județului şi municipiului Bucureşti, după caz, în vederea elaborării de către ordonatorii 

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

unități administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în condițiile prevederilor art. 33, utilizând 

indicatori stabiliți la finele anului anterior anului de calcul.”; 

- Decizia nr. 11/10.10.2018 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13548/12.10.2018, cu privire la repartizarea cotei 

de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 

2020, 2021 și 2022, conform anexei nr. 4 și nr. 5 la decizie, pentru achitarea arieratelor provenite din 

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

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanțare locală, 

Consiliului Județean Gorj i-a revenit obligația repartizării, pentru proiectul de buget al anului 

2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 – 2022 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, precum și 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală,  a sumelor comunicate prin anexele nr. 4 și nr. 5 la decizia amintită. 

Conform anexei nr. 5 la decizie, pentru proiectul de buget al anului 2019, la sumele din anexa 

nr. 4 se adaugă şi suma de 23.107 mii lei, reprezentând sume reținute, prin aplicarea gradului de 

necolectare, calculate potrivit art. 33, alin. (4), lit. f) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru achitarea arieratelor, precum și pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, defalcată astfel:  

- 17.320 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 11.02.06;  



-   5.787 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – 04.02.04. 
 

Astfel, potrivit Deciziei nr. 11/10.10.2018, Consiliului Județean Gorj a avut obligaţia 

repartizării, pentru proiecția de buget pe anul 2019, pe total unităţi administrativ-teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj, a următoarelor sume reprezentând sume şi cote defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat: 

1) 36.977 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 

2) 13.342 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 

rezultând de repartizat, pentru anul 2019, o sumă totală de 49.319,00 mii lei pentru achitarea 

arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală. 

 

Din analiza sumelor de echilibrare aflate în competenţa de repartizare a Consiliului Judeţean Gorj 

către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, comunicate prin decizia menționată, precum şi în 

conformitate cu precizările transmise de Ministerul Finanţelor Publice prin Scrisoarea – Cadru nr. 

465623/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de 

buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, precum şi limita sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, se constată fluctuații faţă de sumele 

repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 1/23.01.2018 pentru estimările pe anii 2019-

2021, după cum urmează: 

- pentru anul 2019, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (19.657 mii lei) înregistrează 

o creştere de 34,26%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 1/2018 

(14.641 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (6.555 mii lei) 

înregistrează o descreştere de 38,92% faţă de alocarea pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 1/2018 

(10.731 mii lei); 

- pentru anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (21.777 mii lei) înregistrează 

o creștere de 87,93%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeași perioadă în anul 2020 (11.588 

mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (6.933 mii lei) înregistrează o 

descreștere de 38,88% față de alocarea prin H.C.J. nr. 1/2018 (11.344 mii lei); 

- pentru anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (24.122 mii lei) înregistrează 

o creștere de 305,75%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeași perioadă prin H.C.J. nr. 

1/2018 (5.945 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (7.285 mii lei) 

înregistrează o descreștere de 38,78% față de alocarea pentru aceeași perioadă prin H.C.J. nr. 1/2018 

(11.899 mii lei); 

- pentru anul 2022, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (26.556 mii lei) înregistrează 

o creştere de 346,69%, comparativ cu sumele repartizate prin H.C.J. nr. 1/2018 pentru anul 2021 

(5.945 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (7.652 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 35,69% faţă de alocarea prin H.C.J. nr. 1/2018 pentru anul 2021, pentru cote defalcate 

din veniturile bugetului de stat (11.899 mii lei). 

 

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

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, reprezentând proiecţia bugetară pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 

2022, în vederea achitării arieratelor, precum și pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

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

- prevederile Scrisorii-Cadru, transmisă de Ministerul Finanţelor Publice, cu privire la contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru 

anii 2020 – 2022, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 39, alin. (2) din Legea 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 unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în 

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

precum şi criteriile ce au stat la baza repartizării, pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 

– 2021, a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

1/23.01.2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția 

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

din județ, 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 2019, 2020 și 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. 

În consecință, sumele propuse a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru 

perioada 2019 – 2022, au avut ca punct de pornire sumele repartizate de Consiliul Judeţean Gorj 

prin Hotărârea nr. 1/23.01.2018, pentru anii 2019 – 2021, la care au fost aplicate procentele de 

creștere/descreștere precizate mai sus, rezultate prin raportarea la sumele comunicate de 

Administrați Județeană a Finanțelor Publice Gorj prin Decizia nr. 11/10.10.2018, iar pentru anul 

2022 s-a procedat la aplicarea procentelor de creștere/descreștere rezultate prin raportarea 

sumelor comunicate pentru anul 2022 prin Decizia amintită, la sumele repartizate prin H.C.J. Gorj 

nr. 1/23.01.2018 pentru anul 2021.  

Totodată, la proiecția sumelor propuse a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale 

pentru anul 2019 a fost adăugat și procentul de creștere reprezentat de suma aferentă gradului de 

necolectare, calculat şi comunicat de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj prin 

anexa nr. 5 la Decizia AJFP Gorj nr. 11/2018.  

Procentul de creștere rezultat prin adăugarea gradului de necolectare, pentru anul 2019, la 

sume defalcate din TVA repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale este de 152,53%, iar pentru 

cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat este de 15,01%. 

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

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.”. 

Astfel, prin adresa Consiliului Județean Gorj nr. 13740/16.10.2018, au fost invitaţi 

reprezentanții structurilor asociative ai municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Gorj, în vederea 

consultării asupra procesului de alocare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, reprezentând proiecția bugetară pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020, 

2021 și 2022, în vederea achitării arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi a 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, încheindu-se astfel procesul – verbal de 

şedinţă nr. 13818/17.10.2018. 

Alocarea de sume destinate finanţării cheltuielilor de investiţii, accesarea fondurilor 

comunitare şi accelerarea ritmului de absorbţie al acestora, asigurarea continuităţii programelor de 

dezvoltare locală şi promovarea intereselor cetăţeanului reprezintă priorităţi ale construcţiei bugetare 

atât pentru anul 2019, cât şi în perspectiva anilor 2020, 2021 şi 2022. 

 

În conformitate cu cele prezentate, au fost astfel emise propunerile de repartizare a sumelor şi 

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

fiecare localitate, sume destinate completării surselor proprii ale bugetelor unităților administrativ – 

teritoriale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor de pe raza judeţului Gorj. Aceste propuneri se 

regăsesc în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

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

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume din taxa pe valoarea adăugată şi cote defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală, pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020, 2021 şi 

2022, ca efect al aplicării Deciziei nr. 11/10.10.2018 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 13548/12.10.2018, în conformitate cu 

act:87356%2029475951


prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Faţă de cele menţionate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind validarea 

DISPOZIŢIEI nr. 633/18.10.2018 a Președintelui Consiliului Judeţean Gorj,  privind repartizarea 

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

pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020, 2021 și 2022 pentru achitarea 

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

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

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, şi a anexei la aceasta. 
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