
ROMÂNIA                                                                                                            Proiect,  

JUDEŢUL GORJ                                                                                              AVIZEAZĂ,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                  

                                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                        
 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea Dispoziției nr. 297/03.02.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj  

emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliului Judeţean Gorj: 

  Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnico – Economică, Dezvoltare Regională şi 

Relaţii Externe;  

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 297/03.02.2017 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 2017 şi estimări pentru anii 2018, 2019 și 2020 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; 

- Decizia nr. 1/30.01.2017 emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj cu 

privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor 

alocate din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget al 

anului 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020, pentru achitarea arieratelor provenite din 

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

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

care necesită cofinanţare locală; 

- SCRISOREA-CADRU nr. 442168/18.01.2017 comunicată prin adresele Ministerului Finanțelor 

Publice cu nr. 442169/18.01.2017 și nr. 442246/26.01.2017, privind contextul macroeconomic, 

metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018 - 

2020, 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. 297/03.02.2017, privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2017, a  

sumei totale de 27.347 mii lei, din care:  

- 12.390 mii lei, compus din: 6.915 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale, şi 5.475 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 2017; 

- 14.957 mii, lei compus din: 8.344 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, şi 

6.613 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 2017, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

nr. 297/03.02.2017, privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2018,  a 

sumei de 15.738 mii lei, din care: 6.934 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 8.804 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 2018, conform anexei, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

nr. 297/03.02.2017, privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2019,  a 

sumei de 16.277 mii lei, din care: 6.962 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 9.315 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 2019, conform anexei, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

nr. 297/03.02.2017, privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2020, a sumei 

de 16.967 mii lei, din care: 7.112 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 9.855 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. 5  Se validează prevederile art. 5 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  

nr. 297/03.02.2017, privind comunicarea sumelor către unităţile administrativ – teritoriale de pe raza 

judeţului pentru a fi incluse în proiectul de buget pentru anul 2017 şi a estimărilor pentru perioada 

2018, 2019 și 2020. 

           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, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

           (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________2017  

cu un număr de ____________voturi,  

din nr. de ______ consilieri în funcţie 

 



ANEXA

JUDEŢUL GORJ la Hotărârea nr. _____ din 10.02.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN

MII LEI

NR.

CRT.
DENUMIRE U.A.T.

COTA DE 20% DIN 

SUMELE DEFALCATE 

DIN TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE 

PE 2017

COTA DE 20% DIN 

COTELE DEFALCATE 

DIN UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI DE 

STAT PE 2017

TOTAL SUME 

ȘI COTE PE 

2017

COTA DE 20% DIN 

SUMELE DEFALCATE 

DIN TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE 

ESTIMATE PE 2018

COTA DE 20% DIN 

COTELE DEFALCATE 

DIN UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI DE 

STAT ESTIMATE PE 

2018

TOTAL SUME ȘI 

COTE ESTIMATE 

PE 2018

COTA DE 20% DIN 

SUMELE DEFALCATE 

DIN TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE 

ESTIMATE PE 2019

COTA DE 20% DIN 

COTELE DEFALCATE 

DIN UNELE 

VENITURI ALE 

BUGETULUI DE STAT 

ESTIMATE PE 2019

TOTAL SUME ȘI 

COTE ESTIMATE 

PE 2019

COTA DE 20% DIN 

SUMELE DEFALCATE 

DIN TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE 

ESTIMATE PE 2020

COTA DE 20% DIN 

COTELE DEFALCATE 

DIN UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI DE 

STAT ESTIMATE PE 

2020

TOTAL SUME ȘI 

COTE 

ESTIMATE PE 

2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Municipiul Tg-Jiu 3.705,00 4.472,00 8.177,00 2.300,00 2.921,00 5.221,00 2.439,00 3.264,00 5.703,00 2.491,00 3.453,00 5.944,00

2 Municipiul Motru 476,00 574,00 1.050,00 329,00 417,00 746,00 346,00 462,00 808,00 353,00 488,00 841,00

3 Orasul Bumbesti-Jiu 319,00 387,00 706,00 260,00 330,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Orasul Novaci 15,00 20,00 35,00 16,00 21,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Orașul Rovinari 595,00 719,00 1.314,00 649,00 824,00 1.473,00 1.791,00 2.398,00 4.189,00 1.830,00 2.537,00 4.367,00

6 Orașul Târgu Cărbunești 91,00 111,00 202,00 178,00 226,00 404,00 182,00 243,00 425,00 186,00 257,00 443,00

7 Orasul Tismana 1.229,00 1.485,00 2.714,00 774,00 983,00 1.757,00 637,00 852,00 1.489,00 651,00 901,00 1.552,00

8 Orasul Turceni 268,00 324,00 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Orasul Ticleni 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 MUNICIPII ȘI ORAȘE 6.698,00 8.092,00 14.790,00 4.506,00 5.722,00 10.228,00 5.395,00 7.219,00 12.614,00 5.511,00 7.636,00 13.147,00

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 272,00 327,00 599,00 26,00 33,00 59,00 28,00 36,00 64,00 28,00 38,00 66,00

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Comuna Baia de Fier 106,00 129,00 235,00 87,00 110,00 197,00 91,00 123,00 214,00 93,00 131,00 224,00

15 Comuna Balanesti 17,00 22,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 Barbatesti 9,00 10,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Comuna Bengesti-Ciocadia 40,00 48,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Comuna Berlesti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Comuna Bîlteni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Comuna Bolbosi 253,00 304,00 557,00 84,00 106,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Comuna Borascu 43,00 53,00 96,00 10,00 13,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Comuna Branesti 347,00 418,00 765,00 228,00 289,00 517,00 138,00 184,00 322,00 141,00 195,00 336,00

24 Comuna Bumbesti-Pitic 43,00 53,00 96,00 22,00 29,00 51,00 24,00 32,00 56,00 25,00 34,00 59,00

25 Comuna Bustuchin 168,00 203,00 371,00 27,00 33,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Comuna Capreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Comuna Catunele 40,00 48,00 88,00 33,00 41,00 74,00 34,00 47,00 81,00 35,00 49,00 84,00

28 Comuna Ciuperceni 60,00 69,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Comuna Cilnic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Comuna Crasna 270,00 327,00 597,00 187,00 238,00 425,00 198,00 266,00 464,00 203,00 281,00 484,00

31 Comuna Cruset 60,00 73,00 133,00 49,00 62,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Comuna Danciulesti 85,00 101,00 186,00 16,00 21,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Comuna Dăneşti 619,00 748,00 1.367,00 156,00 198,00 354,00 27,00 37,00 64,00 28,00 39,00 67,00

ROMÂNIA 

REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A COTEI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TVA ŞI DIN COTELE DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT, PENTRU 

ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU PROIECȚIA DE BUGET PE ANUL 2017 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2018, 2019 ŞI 2020



NR.

CRT.
DENUMIRE U.A.T.

COTA DE 20% DIN 

SUMELE DEFALCATE 

DIN TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE 

PE 2017

COTA DE 20% DIN 

COTELE DEFALCATE 

DIN UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI DE 

STAT PE 2017

TOTAL SUME 

ȘI COTE PE 

2017

COTA DE 20% DIN 

SUMELE DEFALCATE 

DIN TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE 

ESTIMATE PE 2018

COTA DE 20% DIN 

COTELE DEFALCATE 

DIN UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI DE 

STAT ESTIMATE PE 

2018

TOTAL SUME ȘI 

COTE ESTIMATE 

PE 2018

COTA DE 20% DIN 

SUMELE DEFALCATE 

DIN TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE 

ESTIMATE PE 2019

COTA DE 20% DIN 

COTELE DEFALCATE 

DIN UNELE 

VENITURI ALE 

BUGETULUI DE STAT 

ESTIMATE PE 2019

TOTAL SUME ȘI 

COTE ESTIMATE 

PE 2019

COTA DE 20% DIN 

SUMELE DEFALCATE 

DIN TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE 

ESTIMATE PE 2020

COTA DE 20% DIN 

COTELE DEFALCATE 

DIN UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI DE 

STAT ESTIMATE PE 

2020

TOTAL SUME ȘI 

COTE 

ESTIMATE PE 

2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 Comuna Dragotesti 55,00 69,00 124,00 12,00 15,00 27,00 13,00 17,00 30,00 13,00 20,00 33,00

35 Comuna Drăguţeşti 43,00 51,00 94,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00

37 Comuna Glogova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Comuna Godinesti 57,00 68,00 125,00 43,00 54,00 97,00 154,00 207,00 361,00 157,00 219,00 376,00

39 Comuna Hurezani 232,00 281,00 513,00 180,00 227,00 407,00 90,00 120,00 210,00 92,00 127,00 219,00

40 Comuna Ionesti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Comuna Jupinesti 238,00 286,00 524,00 190,00 242,00 432,00 205,00 273,00 478,00 210,00 289,00 499,00

42 Comuna Lelesti 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 300,00 361,00 661,00 224,00 283,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Comuna Logresti 159,00 194,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Comuna Matasari 32,00 38,00 70,00 13,00 17,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Comuna Musetesti 11,00 13,00 24,00 3,00 5,00 8,00 7,00 7,00 14,00 7,00 8,00 15,00

47 Comuna Negomir 334,00 402,00 736,00 455,00 577,00 1.032,00 378,00 507,00 885,00 386,00 536,00 922,00

48 Comuna Pades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Comuna Pestisani 100,00 119,00 219,00 35,00 44,00 79,00 36,00 48,00 84,00 36,00 51,00 87,00

50 Comuna Plopsoru 978,00 1.180,00 2.158,00 154,00 196,00 350,00 59,00 79,00 138,00 61,00 83,00 144,00

51 Comuna Polovragi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Comuna Prigoria 34,00 41,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Comuna Rosia de Amaradia 70,00 86,00 156,00 57,00 73,00 130,00 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 Samarinesti 32,00 38,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Comuna Sacelu 28,00 35,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Comuna Saulesti 74,00 88,00 162,00 59,00 76,00 135,00 64,00 85,00 149,00 65,00 89,00 154,00

58 Comuna Scoarta 40,00 48,00 88,00 0,00 0,00 0,00 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 Slivilesti 159,00 194,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Comuna Stanesti 15,00 18,00 33,00 6,00 9,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Comuna Stejari 32,00 40,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Comuna Stoina 51,00 63,00 114,00 38,00 50,00 88,00 21,00 28,00 49,00 21,00 30,00 51,00

64 Comuna Telesti 62,00 74,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Comuna Turburea 53,00 63,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Comuna Turcineşti 47,00 55,00 102,00 20,00 24,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Comuna Țînțăreni 15,00 17,00 32,00 10,00 12,00 22,00 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 Vagiulesti 9,00 10,00 19,00 4,00 5,00 9,00 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 5.692,00 6.865,00 12.557,00 2.428,00 3.082,00 5.510,00 1.567,00 2.096,00 3.663,00 1.601,00 2.219,00 3.820,00

TOTAL JUDEȚUL GORJ 12.390,00 14.957,00 27.347,00 6.934,00 8.804,00 15.738,00 6.962,00 9.315,00 16.277,00 7.112,00 9.855,00 16.967,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN - MIHAI POPESCU SECRETAR JUDEŢ,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU



JUDEŢUL GORJ - CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ,  DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE                                
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 297/03.02.2017 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

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

completările ulterioare, şi ale Deciziei nr. 1 din 30.01.2017 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 2017 şi estimări pentru anii 2018, 2019 și 2020 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, 

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 Gorj; 

- SCRISOAREA-CADRU nr. 442168/18.01.2017 comunicată prin adresele Ministerului 

Finanțelor Publice cu nr. 442169/18.01.2017 și nr. 442246/26.01.2017, privind contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru 

anii 2018 - 2020, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

- Decizia nr. 1 din 30.01.2017 emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1117/31.01.2017, cu privire la repartizarea 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget al anului 2017 şi a 

estimărilor pentru anii 2018-2020, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

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

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

cofinanţare locală, 

Consiliului Județean i-a revenit obligaţia repartizării, pentru proiectul de buget al anului 2017 

şi a estimărilor pentru anii 2018 – 2020 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 

2017 

Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 

2020 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale – 

11.02.06 

6.915,00 6.934,00 6.962,00 7.112,00 

Cote defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat – 04.02.04 

8.344,00 8.804,00 9.315,00 9.855,00 

Total 15.259,00 15.738,00 16.277,00 16.967,00 



 

Conform anexei nr. 5 la decizia menţionată mai sus, pentru proiectul de buget al anului 2017, 

la aceste sume se adaugă şi suma de 12.088 mii lei, reprezentând sume reţinute, 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 susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, 

defalcată astfel:  

- 5.475,00 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 11.02.06;  

- 6.613,00 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – 04.02.04. 

 

Astfel, potrivit Deciziei nr. 1/30.01.2017, Consiliului Județean Gorj i-a revenit obligaţia 

repartizării, pentru anul 2017, 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) 12.390,00 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

2) 14.957,00 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, 

rezultând de repartizat, pentru anul 2017, o sumă totală de 27.347,00 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 au intrat în competenţa de repartizare a Consiliului 

Judeţean Gorj către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, comunicate prin decizia amintită, 

precum şi în conformitate cu precizările transmise de Ministerul Finanţelor Publice prin 

SCRISOAREA – CADRU nr. 442168/18.01.2017 privind contextul macroeconomic, metodologia de 

elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018 – 2020, precum şi 

limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precizate 

în tabelul de mai sus, se constată fluctuaţii faţă de sumele repartizate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 5/29.01.2016 pentru aceeaşi perioadă, după cum urmează: 

- pentru anul 2017, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.915 mii lei) înregistrează 

o creştere de 18,69%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă în anul 2016 (5.826 

mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (8.344 mii lei) înregistrează o 

descreştere de 7,73%, faţă de alocarea din anul anterior (9.043 mii lei); 

- pentru anul 2018, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.962 mii lei) înregistrează 

o creştere de 16,15%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă în anul 2016 (5.970 

mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (8.804 mii lei) înregistrează o 

descreştere de 6,39%, faţă de alocarea din anul anterior (9.405 mii lei); 

- pentru anul 2019, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.962 mii lei) înregistrează 

o creştere de 14,04%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă în anul 2016 (6.105 

mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (9.315 mii lei) înregistrează o 

descreştere de 5,03%, faţă de alocarea din anul anterior (9.808 mii lei); 

- pentru anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (7.112 mii lei) înregistrează 

o creştere de 16,49%, comparativ cu sumele repartizate în anul 2016 pentru anul 2019 (6.105 mii lei), 

iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (9.855 mii lei) înregistrează o creştere de 

0,48%, faţă de alocarea în anul 2016 pentru anul 2019, pentru cote defalcate din veniturile bugetului 

de stat (9.808 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 2017 și estimările pentru anii 2018 - 

2020, 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 2017 şi a 

estimărilor pentru anii 2018 – 2020, 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 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 2016 şi estimările pe anii 2017 

– 2019, a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

5/29.01.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

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

pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017, 2018 şi 2019 și a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 

şi estimări pe anii 2017-2019. 

 

În consecinţă, sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, reprezentând proiecția de 

buget pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018 - 2020, au avut ca punct de pornire sumele 

repartizate de Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 5/29.01.2016, pentru anii 2016 – 2019, la 

care au fost aplicate procentele de creștere/descreștere mai sus precizate, rezultate prin raportarea la 

sumele comunicate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj prin Decizia nr. 

1/30.01.2017, iar pentru anul 2020 s-a procedat la aplicarea procentelor de creștere rezultate prin 

raportarea sumelor comunicate pentru anul 2020 prin Decizia amintită, la sumele repartizate prin 

H.C.J. Gorj nr. 5/29.01.2016 pentru anul 2019.  

 

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

pentru anul 2017 a fost adăugat și procentul de creştere reprezentat de suma aferentă gradului de 

necolectare, calculat şi comunicat de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj prin 

Decizia nr. 1/2017. Procentul de creştere rezultat prin adăugarea gradului de necolectare, pentru anul 

2017, la sume defalcate din TVA repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale este de 112,67%, iar 

pentru cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat este de 65,40%. 

 

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 Judeţean Gorj nr. 1388/02.02.2017, au fost invitaţi 

reprezentanţii 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 proiecţia bugetară pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018, 

2019 și 2020, în vederea achitării arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 

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

şedinţă nr. 1450/03.02.2017. 

 

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 2017, cât şi în perspectiva anilor 2018, 2019 şi 2020. 

 

În conformitate cu cele prezentate, au fost astfel emise propunerile reprezentând proiecția 

repartizării sumelor defalcate din TVA şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2017 – 2020, pe fiecare localitate, sume destinate 

act:87356%2029475951


completării surselor proprii ale bugetelor unităţilor 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 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 2017 şi estimările pentru anii 2018, 2019 şi 2020, ca efect al aplicării Deciziei nr. 

1/30.01.2017 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Gorj sub nr. 1117/31.01.2017, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale 

nr. 273/2006, actualizată cu modificările şi completările ulterioare. 
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  JUDEŢUL GORJ - CONSILIUL JUDEŢEAN           
       

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 297/03.02.2017 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

 

Având în vedere: 

- Scrisoarea – Cadru nr. 442168/18.01.2017 comunicată prin adresele Ministerului 

Finanțelor Publice cu nr. 442169/18.01.2017 și nr. 442246/26.01.2017, privind contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru 

anii 2018 - 2020, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

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

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 Gorj; 

- Decizia nr. 1 din 30.01.2017 emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1117/31.01.2017, cu privire la repartizarea 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget al anului 2017 şi a 

estimărilor pentru anii 2018-2020, 

Consiliului Județean Gorj i-a revenit obligaţia repartizării sumelor reprezentând cota de 20% 

din mijloacele de echilibrare ale bugetelor locale, pentru proiectul de buget al anului 2017 şi a 

estimărilor pentru anii 2018 – 2020, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

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

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

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

Conform anexei nr. 5 la decizia menţionată mai sus, pentru proiectul de buget al anului 2017, 

la aceste sume se adaugă şi suma de 12.088 mii lei, reprezentând sume reţinute, 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 susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, 

defalcată astfel:  

- 5.475,00 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 11.02.06;  

- 6.613,00 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – 04.02.04. 

Astfel, potrivit Deciziei nr. 1/30.01.2017, Consiliului Județean Gorj i-a revenit obligaţia 

repartizării, pentru anul 2017, 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. 12.390,00 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

2. 14.957,00 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 

rezultând de repartizat, pentru anul 2017, o sumă totală de 27.347,00 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 au intrat în competenţa de repartizare a Consiliului 

Judeţean Gorj către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, comunicate prin decizia amintită, 

precum şi în conformitate cu precizările transmise de Ministerul Finanţelor Publice prin 

SCRISOAREA – CADRU nr. 442168/18.01.2017 privind contextul macroeconomic, metodologia de 

elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018 – 2020, precum şi 



limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precizate 

în tabelul de mai sus, se constată fluctuaţii faţă de sumele repartizate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 5/29.01.2016 pentru aceeaşi perioadă, după cum urmează: 

- pentru anul 2017, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.915 mii lei) înregistrează 

o creştere de 18,69%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă în anul 2016 (5.826 

mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (8.344 mii lei) înregistrează o 

descreştere de 7,73%, faţă de alocarea din anul anterior (9.043 mii lei); 

- pentru anul 2018, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.962 mii lei) înregistrează 

o creştere de 16,15%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă în anul 2016 (5.970 

mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (8.804 mii lei) înregistrează o 

descreştere de 6,39%, faţă de alocarea din anul anterior (9.405 mii lei); 

- pentru anul 2019, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.962 mii lei) înregistrează 

o creştere de 14,04%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă în anul 2016 (6.105 

mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (9.315 mii lei) înregistrează o 

descreştere de 5,03%, faţă de alocarea din anul anterior (9.808 mii lei); 

- pentru anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (7.112 mii lei) înregistrează 

o creştere de 16,49%, comparativ cu sumele repartizate în anul 2016 pentru anul 2019 (6.105 mii lei), 

iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (9.855 mii lei) înregistrează o creştere de 

0,48%, faţă de alocarea în anul 2016 pentru anul 2019, pentru cote defalcate din veniturile bugetului 

de stat (9.808 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 2017 și estimările pentru anii 2018 - 

2020, 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 2017 şi a 

estimărilor pentru anii 2018 – 2020, 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 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 2016 şi estimările pe anii 2017 

– 2019, a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

5/29.01.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

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

pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017, 2018 şi 2019 și a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 

şi estimări pe anii 2017-2019. 

În consecinţă, sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru perioada 2017 – 

2020, au avut ca punct de pornire sumele repartizate de Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 

5/29.01.2016, pentru anii 2016 – 2019, la care au fost aplicate procentele de creștere/descreștere mai 

sus precizate, rezultate prin raportarea la sumele comunicate de Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Gorj prin Decizia nr. 1/30.01.2017, iar pentru anul 2020 s-a procedat la aplicarea procentelor 

de creștere rezultate prin raportarea sumelor comunicate pentru anul 2020 prin Decizia amintită, la 

sumele repartizate prin H.C.J. Gorj nr. 5/29.01.2016 pentru anul 2019.  

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

pentru anul 2017 a fost adăugat și procentul de creştere reprezentat de suma aferentă gradului de 

necolectare, calculat şi comunicat de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj prin 

Decizia nr. 1/2017. Procentul de creştere rezultat prin adăugarea gradului de necolectare, pentru anul 
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2017, la sume defalcate din TVA repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale este de 112,67%, iar 

pentru cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat este de 65,40%. 

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 Judeţean Gorj nr. 1388/02.02.2017, au fost invitaţi 

reprezentanţii 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 proiecţia bugetară pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018, 

2019 și 2020, în vederea achitării arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 

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

şedinţă nr. 1450/03.02.2017. 

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 2017, cât şi în perspectiva anilor 2018, 2019 şi 2020. 

În conformitate cu cele prezentate, au fost astfel emise propunerile reprezentând proiecția 

repartizării sumelor defalcate din TVA şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2017 – 2020, pe fiecare localitate, sume destinate 

completării surselor proprii ale bugetelor unităţilor administrativ – teritoriale ale comunelor, oraşelor 

şi municipiilor de pe raza judeţului Gorj. Aceste propuneri se regăsesc în anexa la prezentul proiect 

de hotărâre. 

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

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume 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 2017 şi estimările pentru anii 2018, 2019 şi 2020, ca efect al aplicării Deciziei nr. 

1/30.01.2017 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Gorj sub nr. 1117/31.01.2017, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale 

nr. 273/2006, actualizată cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele menţionate, se propune adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind 

validarea Dispoziției nr. 297/03.02.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul 

art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, şi a anexei la aceasta. 
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