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

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

pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022, 

2023 și 2024 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: 

- Referatul de aprobare a proiectului 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;  

- Procesul – verbal nr. 2463/17.02.2021, 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. 1/27.01.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1364/27.01.2021, 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 2021 şi a estimărilor pentru anii 

2022, 2023 și 2024, 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; 

- Scrisoarea - Cadru nr. 462196/18.01.2021 comunicată prin adresa Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj cu nr. GJG-STZ 553/19.01.2021 privind contextul macroeconomic, 

metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022 - 

2024, 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. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
 

                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 

           Art. 1  Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru proiecția de buget pe 

anul 2021, a sumei de 39.223 mii lei, din care:  

-  25.982 mii lei, compus din: 13.147 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 12.835 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, reținute 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 2021; 

- 13.241 mii, lei compus din: 6.703 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi 6.538 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 2021, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2   Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2022, a sumei 

de 18.596 mii lei, din care: 11.600 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 6.996 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 

sume destinate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 

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

locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2022, conform 

anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 3  Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2023, a sumei 

de 16.392 mii lei, din care: 9.026 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 7.366 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 

sume destinate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 

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

locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2023, conform 

anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 4  Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2024, a sumei de 

14.178 mii lei, din care: 6.444 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

şi 7.734 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, sume 

destinate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 

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

locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2024, conform 

anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 5  (1) Prezenta Hotărâre se comunică unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza 

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

Gorj. 

           (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 GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ, 

                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
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adoptată în şedinţa din________2021  
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JUDEŢUL GORJ - CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, 

PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

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

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de 

buget pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022, 2023 și 2024 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, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Deciziei nr. 1/27.01.2021 emisă de şeful Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj, Consiliului Judeţean Gorj îi revine obligaţia de a repartiza prin hotărâre, 

unităţilor administrativ-teritoriale din județ, 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 pentru proiectul de buget pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022, 

2023 și 2024 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de 

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

locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform 

anexelor nr. 4 și nr. 5 la decizia menționată. 

Având în vedere: 

- Scrisoarea – Cadru nr. 462196/18.01.2021 comunicată prin adresa Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj cu nr. GJG-STZ 553/19.01.2021, privind contextul macroeconomic, 

metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022 - 2024, 

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

- Decizia nr. 1/27.01.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1364/27.01.2021, 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 proiectul de buget al anului 2021 şi a 

estimărilor pentru anii 2022, 2023 și 2024, 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; 

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

“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 impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 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 impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în condițiile 

prevederilor art. 33, utilizând indicatori stabiliți la finele anului anterior anului de calcul.”; 

- prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, respectiv ”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.”, 

act:87356%2029475951
act:87356%2029475951


Consiliul Județean Gorj are obligația repartizării, pentru proiectul de buget al anului 2021 şi a 

estimărilor pentru anii 2022 – 2024, conform anexei nr. 4 la decizia amintită, a următoarelor sume: 

            - Mii lei - 

Denumire indicator:  Propuneri 

2021 

Estimări 

2022 

Estimări 

2023 

Estimări 

2024 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale – 

11.02.06 

13.147 11.600 9.026 6.444 

Cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale – 04.02.04 

6.703 6.996 7.366 7.734 

Total 19.850 18.596 16.392 14.178 

 

De asemenea, conform anexei nr. 5 la Decizia nr. 1/27.01.2021, pentru proiectul de buget al 

anului 2021, la sumele din anexa nr. 4, se adaugă şi suma de 19.373 mii lei, reprezentând sume 

reținute din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cote defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat, prin aplicarea gradului de necolectare conform art. 33, alin. (4), 

lit. f) din Legea nr. 273/2006, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, defalcată 

astfel:  

- 12.835 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod sursa de venit - 

11.02.06);  

- 6.538 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod sursa 

de venit - 04.02.04). 

Astfel, Consiliul Județean Gorj are obligația repartizării pentru proiecția de buget pentru anul 

2021, unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Gorj, a sumei totale de 39.223 mii lei, 

sumă defalcată astfel: 

1) 25.982 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

2) 13.241 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din impozitul pe venit. 
  

Din analiza sumelor de echilibrare ce au intrat în competența de repartizare a Consiliului Județean 

Gorj către bugetele unităților administrativ-teritoriale, conform Deciziei nr. 1/2021, potrivit tabelului 

de mai sus, s-au constat următoarele fluctuații faţă de sumele repartizate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 1/22.01.2020 pentru estimările pe anii 2021 – 2023: 

- pentru anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate (13.147 mii lei) 

înregistrează o descreștere de 3,96%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (13.689 mii lei), iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate (6.703 mii lei) înregistrează o descreştere de 24,99% faţă de alocarea pentru 

aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (8.936 mii lei); 

- pentru anul 2022, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate (11.600 mii lei) 

înregistrează o creștere de 47,45%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeași perioadă prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (7.867 mii lei), iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate (6.996 mii lei) înregistrează o descreștere de 21,74% față de alocarea prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (8.940 mii lei); 

- pentru anul 2023, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate (9.026 mii lei) 

înregistrează o creștere de 18,30%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeași perioadă prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (7.630 mii lei), iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate (7.366 mii lei) înregistrează o descreștere de 17,19% față de alocarea pentru 

aceeași perioadă prin H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (8.895 mii lei); 

- pentru anul 2024, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate (6.444 mii lei) 

înregistrează o scădere de 15,54%, comparativ cu sumele repartizate prin H.C.J. nr. 1/22.01.2020 

pentru anul 2023 (7.630 mii lei), iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate (7.734 mii lei) înregistrează o descreștere de 13,05% faţă de alocarea prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 pentru anul 2023, pentru cote defalcate din veniturile bugetului de stat (8.895 

mii lei).  



Prin adăugarea la sumele de repartizat pentru anul 2021 conform anexei nr. 4 la Decizia nr. 

1/2021, a sumelor reținute din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din 

cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin aplicarea gradului de necolectare, alocate 

prin anexa nr. 5 la această decizie, procentul de creștere rezultat la sume defalcate din TVA 

repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale este de 52,69%, iar pentru cote defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat este de 67,49%. 
 

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 impozitul pe venit, 

reprezentând proiecţia bugetară pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024, 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 nr. 462196/18.01.2021, comunicată de către Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj prin adresa cu nr. GJG-STZ 553/19.01.2021, privind contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru 

anii 2022 - 2024, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

 Decizia nr. 1/27.01.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1364/27.01.2021; 

 prevederile art. 33 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, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Cererile transmise de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, ca urmare a adresei cu 

nr. 1388/28.01.2021 emisă de Consiliul Județean Gorj în acest sens. 

Prin adresa nr. 1388/28.01.2021, Consiliul Județean Gorj a solicitat primăriilor ca, justificarea 

necesității sumelor ce au fost prevăzute prin cererile transmise, să se facă prin depunerea de copii 

xerox pentru următoarele documente:  

- contul de execuție al unității administrativ-teritoriale la data de 31.12.2020; 

- facturile prevăzute în Anexa nr. 1; 

- situația privind plățile restante la data de 31.12.2020 și recipisa FOREXEBUG pentru această 

situație (Anexa 30); 

- contracte de finanțare (acolo unde este cazul); 

- contractele de execuție lucrări sau prestări servicii, pentru obiectivele de investiții menționate în 

anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3; 

-    fișa obiectivului de investiție, pentru investițiile aflate în derulare și solicitate prin anexa nr. 2. 

 

Din centralizarea informațiilor comunicate, pentru proiecția bugetului pentru anul 2021 și 

estimările pentru anii 2022-2024, au rezultat următoarele date: 

- cererile pentru solicitarea de fonduri pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

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

de primării prin anexa nr. 1, cumulează o valoare totală de 1.668,90 mii lei şi reprezintă un procent 

de 0,52% din totalul de 323.137,70 mii lei aferent necesarului de fonduri solicitat pentru anul 2021; 

- cererile depuse prin anexa nr. 2 și nr. 3 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 

proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, în anul 2021, inclusiv cele cu finanțarea din 

bugetul local, la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare 

totală de 321.468,80 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 99,48% din totalul de 323.137,70 mii 

lei cât reprezintă necesarul de fonduri solicitat de primării pentru anul 2021. Din valoare totală a 

cererilor prin anexele nr. 2 și 3, valoarea necesară pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2021 

pentru programele de dezvoltare locală şi proiectele de infrastructură, în derulare și noi propuse, luată 

în considerare la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, este de 149.886,15 mii lei. 

Ponderea de acoperire a solicitărilor unităților administrativ-teritoriale luate în considerare pentru 

anul 2021, din sumele de repartizat de către Consiliul Județean Gorj conform Deciziei nr. 1/2021, 

este de 25,88%. 

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

şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, în anul 2022, la nivelul tuturor unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 135.476,01 mii lei. Valoare necesară 



pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2022 pentru programele de dezvoltare locală şi proiectele 

de infrastructură, în derulare și noi propuse, luată în considerare la repartizarea sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale, este de 73.469,02 mii lei. Ponderea de acoperire a acestora, din sumele 

de repartizat de către Consiliul Județean Gorj conform Deciziei nr. 1/2021, este de 25,31%; 

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

şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, în anul 2023, la nivelul tuturor primăriilor 

din judeţ, cumulează un total de 57.211,22 mii lei, din care, valoare necesară pentru asigurarea 

cofinanţării locale în anul 2023 pentru programele de dezvoltare locală şi proiectele de infrastructură, 

în derulare și noi propuse, luată în considerare la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor 

locale, este de 42.385,50 mii lei, iar ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat 

conform Deciziei nr. 1/2021, este de 38,673%; 

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

şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, în anul 2024, cumulează o valoare de 

34.370,90 mii lei, din care, valoare necesară pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2024 pentru 

programele de dezvoltare locală şi proiectele de infrastructură, în derulare și noi propuse, luată în 

considerare la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, este de 23.482,19 mii lei. 

Ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat de către Consiliul Județean Gorj este de 

60,377%. 

 

Astfel, sumele propuse a fi repartizate de către Consiliul Județean pe fiecare unitate 

administrativ – teritorială din județul Gorj, au fost stabilite prin aplicarea procentului de acoperire a 

valorii totale a solicitărilor primăriilor din județ pentru fiecare an bugetar în parte, raportate la sumele 

alocate prin Decizia nr. 1/2021 a AJFP Gorj, conform datelor prezentate mai sus, respectiv: 

 pentru anul 2021, prin aplicarea procentului de 25,88% la valoarea solicitărilor depuse de 

către primării prin anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, mai puțin investițiile finanțate prin bugetul local; 

 pentru anul 2022, prin aplicarea procentului de 25,31% la valoarea solicitărilor depuse de 

către primării prin anexele nr. 2 și nr. 3, mai puțin investițiile finanțate prin bugetul local; 

 pentru anul 2023, prin aplicarea procentului de 38,673% la valoarea fiecărei cereri depuse 

de către primării prin anexele nr. 2 și nr. 3, mai puțin investițiile finanțate prin bugetul local; 

 pentru anul 2024, prin aplicarea procentului de 60,377% la valoarea fiecărei cereri depuse 

de către primării prin anexele nr. 2 și nr. 3, mai puțin investițiile finanțate prin bugetul local. 

 

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

care reglementează principiul consultării, în vederea repartizării sumelor destinate echilibrării 

bugetelor locale, „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.”. 

Prin adresa nr. 2461/16.02.2021, Consiliul Județean Gorj a invitat reprezentanții structurilor 

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

procesului de alocare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA 

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

reprezentând proiecția bugetară pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022, 2023 și 2024, în 

vederea achitării arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru 

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

locală, încheindu-se, astfel, procesul – verbal de şedinţă nr. 2463/17.02.2021. 

 

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 2021, cât şi în perspectiva anilor 2022, 2023 şi 2024. 



Prin raportare la cele precizate mai sus, au fost emise propunerile de repartizare a sumelor şi 

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

fiecare localitate, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. 

 

Față de cele prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități 

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

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

bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022, 2023 și 2024 

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, cu respectarea 

prevederilor legislației în vigoare și a situației de fapt, drept pentru care propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

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

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2021 şi  

estimări pentru anii 2022, 2023 și 2024 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 
 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun aprobarea repartizării pe unități administrativ-

teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

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

pentru proiectul de buget pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022, 2023 și 2024 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: 

- Scrisoarea – Cadru nr. 462196/18.01.2021 comunicată prin adresa Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj cu nr. GJG-STZ 553/19.01.2021, privind contextul macroeconomic, 

metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022 - 2024, 

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

- Decizia nr. 1/27.01.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1364/27.01.2021, 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 proiectul de buget al anului 2021 şi a 

estimărilor pentru anii 2022, 2023 și 2024, 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; 

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

“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 impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 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 impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în condițiile 

prevederilor art. 33, utilizând indicatori stabiliți la finele anului anterior anului de calcul.”; 

- prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, respectiv ”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.”. 
  

Consiliul Județean Gorj are obligația repartizării, pentru proiectul de buget al anului 2021 şi a 

estimărilor pentru anii 2022 – 2024, conform anexei nr. 4 la decizia amintită, a următoarelor sume: 
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            - Mii lei - 

Denumire indicator:  Propuneri 

2021 

Estimări 

2022 

Estimări 

2023 

Estimări 

2024 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale – 

11.02.06 

13.147 11.600 9.026 6.444 

Cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale – 04.02.04 

6.703 6.996 7.366 7.734 

Total 19.850 18.596 16.392 14.178 
 

Conform anexei nr. 5 la Decizia nr. 1/27.01.2021, pentru proiectul de buget al anului 2021, la 

sumele din anexa nr. 4, se adaugă şi suma de 19.373 mii lei, reprezentând sume reținute din sume 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cote defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, prin aplicarea gradului de necolectare conform art. 33, alin. (4), lit. f) din Legea nr. 

273/2006, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, defalcată astfel:  

- 12.835 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod sursa de venit - 

11.02.06);  

- 6.538 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod sursa 

de venit - 04.02.04). 

Astfel, Consiliul Județean Gorj are obligația repartizării pentru proiecția de buget pentru anul 

2021, unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Gorj, a sumei totale de 39.223 mii lei, 

sumă defalcată astfel: 

1) 25.982 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 

2) 13.241 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din impozitul pe venit. 
 

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

Gorj către bugetele unităților administrativ-teritoriale, conform Deciziei nr. 1/2021, s-au constatat 

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

1/22.01.2020 pentru estimările pe anii 2021 – 2023: 

- pentru anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate (13.147 mii lei) 

înregistrează o descreștere de 3,96%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (13.689 mii lei), iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate (6.703 mii lei) înregistrează o descreştere de 24,99% faţă de alocarea pentru 

aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (8.936 mii lei); 

- pentru anul 2022, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate (11.600 mii lei) 

înregistrează o creștere de 47,45%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeași perioadă prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (7.867 mii lei), iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate (6.996 mii lei) înregistrează o descreștere de 21,74% față de alocarea prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (8.940 mii lei); 

- pentru anul 2023, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate (9.026 mii lei) 

înregistrează o creștere de 18,30%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeași perioadă prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (7.630 mii lei), iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate (7.366 mii lei) înregistrează o descreștere de 17,19% față de alocarea pentru 

aceeași perioadă prin H.C.J. nr. 1/22.01.2020 (8.895 mii lei); 

- pentru anul 2024, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate (6.444 mii lei) 

înregistrează o scădere de 15,54%, comparativ cu sumele repartizate prin H.C.J. nr. 1/22.01.2020 

pentru anul 2023 (7.630 mii lei), iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate (7.734 mii lei) înregistrează o descreștere de 13,05% faţă de alocarea prin 

H.C.J. nr. 1/22.01.2020 pentru anul 2023, pentru cote defalcate din veniturile bugetului de stat (8.895 

mii lei).  

Prin adăugarea la sumele de repartizat pentru anul 2021 conform anexei nr. 4 la Decizia nr. 

1/2021, a sumelor reținute din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din 

cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin aplicarea gradului de necolectare, alocate 

prin anexa nr. 5 la această decizie, procentul de creștere rezultat la sume defalcate din TVA repartizate 



pentru echilibrarea bugetelor locale este de 52,69%, iar pentru cote defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat este de 67,49%. 

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 impozitul pe venit, 

reprezentând proiecţia bugetară pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024, 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 nr. 462196/18.01.2021, comunicată de către Administraţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Gorj prin adresa cu nr. GJG-STZ 553/19.01.2021, privind contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru 

anii 2022 - 2024, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

- Decizia nr. 1/27.01.2021 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1364/27.01.2021; 

- prevederile art. 33 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Cererile transmise de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, ca urmare a adresei cu nr. 

1388/28.01.2021 emisă de Consiliul Județean Gorj în acest sens. 
 

Din centralizarea informațiilor comunicate, pentru proiecția bugetului pentru anul 2021 și 

estimările pentru anii 2022-2024, au rezultat următoarele date: 

- cererile pentru solicitarea de fonduri pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

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

de primării prin anexa nr. 1, cumulează o valoare totală de 1.668,90 mii lei şi reprezintă un procent 

de 0,52% din totalul de 323.137,70 mii lei aferent necesarului de fonduri solicitat pentru anul 2021; 

- cererile depuse prin anexa nr. 2 și nr. 3 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 

proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, în anul 2021, inclusiv cele cu finanțarea din 

bugetul local, la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare 

totală de 321.468,80 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 99,48% din totalul de 323.137,70 mii 

lei cât reprezintă necesarul de fonduri solicitat de primării pentru anul 2021. Din valoare totală a 

cererilor prin anexele nr. 2 și 3, valoarea necesară pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2021 

pentru programele de dezvoltare locală şi proiectele de infrastructură, în derulare și noi propuse, luată 

în considerare la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, este de 149.886,15 mii lei. 

Ponderea de acoperire a solicitărilor unităților administrativ-teritoriale luate în considerare pentru 

anul 2021, din sumele de repartizat de către Consiliul Județean Gorj conform Deciziei nr. 1/2021, 

este de 25,88%. 

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

şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, în anul 2022, la nivelul tuturor unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţ, cumulează o valoare de 135.476,01 mii lei. Valoare necesară 

pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2022 pentru programele de dezvoltare locală şi proiectele 

de infrastructură, în derulare și noi propuse, luată în considerare la repartizarea sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale, este de 73.469,02 mii lei. Ponderea de acoperire a acestora, din sumele 

de repartizat de către Consiliul Județean Gorj conform Deciziei nr. 1/2021, este de 25,31%; 

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

şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, în anul 2023, la nivelul tuturor primăriilor 

din judeţ, cumulează un total de 57.211,22 mii lei, din care, valoare necesară pentru asigurarea 

cofinanţării locale în anul 2023 pentru programele de dezvoltare locală şi proiectele de infrastructură, 

în derulare și noi propuse, luată în considerare la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor 

locale, este de 42.385,50 mii lei, iar ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat 

conform Deciziei nr. 1/2021, este de 38,673%; 

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

şi a proiectelor de infrastructură, în derulare și noi propuse, în anul 2024, cumulează o valoare de 

34.370,90 mii lei, din care, valoare necesară pentru asigurarea cofinanţării locale în anul 2024 pentru 

programele de dezvoltare locală şi proiectele de infrastructură, în derulare și noi propuse, luată în 

considerare la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, este de 23.482,19 mii lei. 



Ponderea de acoperire a acestora, din sumele de repartizat de către Consiliul Județean Gorj este de 

60,377%. 

Astfel, sumele propuse a fi repartizate de către Consiliul Județean pe fiecare unitate 

administrativ – teritorială din județul Gorj, au fost stabilite prin aplicarea procentului de acoperire a 

valorii totale a solicitărilor primăriilor din județ pentru fiecare an bugetar în parte, raportate la sumele 

alocate prin Decizia nr. 1/2021 a AJFP Gorj, conform datelor prezentate mai sus, respectiv: 

 pentru anul 2021, prin aplicarea procentului de 25,88% la valoarea solicitărilor depuse de 

către primării prin anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, mai puțin investițiile finanțate prin bugetul local; 

 pentru anul 2022, prin aplicarea procentului de 25,31% la valoarea solicitărilor depuse de 

către primării prin anexele nr. 2 și nr. 3, mai puțin investițiile finanțate prin bugetul local; 

 pentru anul 2023, prin aplicarea procentului de 38,673% la valoarea fiecărei cereri depuse 

de către primării prin anexele nr. 2 și nr. 3, mai puțin investițiile finanțate prin bugetul local; 

 pentru anul 2024, prin aplicarea procentului de 60,377% la valoarea fiecărei cereri depuse de 

către primării prin anexele nr. 2 și nr. 3, mai puțin investițiile finanțate prin bugetul local. 
 

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

care reglementează principiul consultării, în vederea repartizării sumelor destinate echilibrării 

bugetelor locale, „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.”. 

Prin adresa nr. 2461/16.02.2021, Consiliul Județean Gorj a invitat reprezentanții structurilor 

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

procesului de alocare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA 

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

reprezentând proiecția bugetară pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022, 2023 și 2024, în 

vederea achitării arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru 

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

locală, încheindu-se, astfel, procesul – verbal de şedinţă nr. 2463/17.02.2021. 

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 2021, cât şi în perspectiva anilor 2022, 2023 şi 2024. 

Prin raportare la cele menționate mai sus, au fost emise propunerile de repartizare a sumelor şi 

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

fiecare localitate, conform anexei 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 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 2021 şi estimările pentru anii 2022, 2023 şi 2024, ca efect al 

aplicării Deciziei nr. 1/27.01.2021 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 1364/27.01.2021, în conformitate cu prevederile Legii 

finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Faţă de cele menționate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind repartizarea 

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

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

echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022, 

2023 și 2024 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 acesta. 
 

 

INIŢIATOR PROIECT: 

PREŞEDINTE, 

COSMIN - MIHAI POPESCU 



ANEXA

JUDEŢUL GORJ la HCJ nr. _______ din 26.02.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
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0 1 2 6 7 5 9 10 8 12 13 11 12 13

1 MUNICIPIUL TG-JIU 4,053.00 2,065.00 6,118.00 2,461.00 1,489.00 3,950.00 1,205.00 985.00 2,190.00 0.00 0.00 0.00

2 MUNICIPIUL MOTRU 1,146.00 584.00 1,730.00 313.00 188.00 501.00 363.00 297.00 660.00 0.00 0.00 0.00

3 ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU 1,656.00 844.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ORAŞUL NOVACI 580.00 296.00 876.00 629.00 379.00 1,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ORAŞUL ROVINARI 57.00 29.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ORAŞUL TISMANA 256.00 131.00 387.00 559.00 338.00 897.00 751.00 614.00 1,365.00 946.00 1,135.00 2,081.00

7 ORAŞUL TURCENI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI 382.00 195.00 577.00 70.00 41.00 111.00 64.00 52.00 116.00 0.00 0.00 0.00

9 ORAŞUL ŢICLENI 517.00 263.00 780.00 699.00 422.00 1,121.00 117.00 96.00 213.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ORAŞE 8,647.00 4,407.00 13,054.00 4,731.00 2,857.00 7,588.00 2,500.00 2,044.00 4,544.00 946.00 1,135.00 2,081.00

10 COMUNA ALBENI 333.00 169.00 502.00 165.00 100.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 COMUNA ALIMPEŞTI 217.00 110.00 327.00 81.00 48.00 129.00 104.00 84.00 188.00 133.00 160.00 293.00

12 COMUNA ANINOASA 85.00 43.00 128.00 157.00 94.00 251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 COMUNA ARCANI 408.00 208.00 616.00 173.00 105.00 278.00 82.00 66.00 148.00 0.00 0.00 0.00

14 COMUNA BAIA DE FIER 225.00 115.00 340.00 19.00 11.00 30.00 19.00 15.00 34.00 0.00 0.00 0.00

15 COMUNA BĂLĂNEŞTI 282.00 144.00 426.00 173.00 105.00 278.00 70.00 57.00 127.00 67.00 80.00 147.00

16 COMUNA BĂLEŞTI 346.00 177.00 523.00 130.00 79.00 209.00 128.00 104.00 232.00 0.00 0.00 0.00

17 COMUNA BĂRBĂTEŞTI 167.00 85.00 252.00 63.00 38.00 101.00 85.00 70.00 155.00 0.00 0.00 0.00

18 COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA 552.00 281.00 833.00 239.00 144.00 383.00 25.00 20.00 45.00 0.00 0.00 0.00

19 COMUNA BERLEŞTI 334.00 170.00 504.00 67.00 40.00 107.00 41.00 34.00 75.00 0.00 0.00 0.00

20 COMUNA BÎLTENI 188.00 96.00 284.00 46.00 28.00 74.00 740.00 604.00 1,344.00 0.00 0.00 0.00

21 COMUNA BOLBOŞI 188.00 96.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,515.00 1,820.00 3,335.00

22 COMUNA BORĂSCU 1,536.00 784.00 2,320.00 1,015.00 612.00 1,627.00 1,348.00 1,102.00 2,450.00 602.00 723.00 1,325.00

23 COMUNA BRĂNEŞTI 369.00 188.00 557.00 63.00 38.00 101.00 30.00 25.00 55.00 0.00 0.00 0.00

24 COMUNA BUMBEŞTI-PIŢIC 233.00 118.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 COMUNA BUSTUCHIN 84.00 42.00 126.00 72.00 43.00 115.00 94.00 77.00 171.00 117.00 140.00 257.00

26 COMUNA CĂPRENI 89.00 46.00 135.00 13.00 7.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 COMUNA CĂTUNELE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 COMUNA CIUPERCENI 195.00 99.00 294.00 30.00 17.00 47.00 22.00 18.00 40.00 8.00 8.00 16.00

29 COMUNA CÎLNIC 278.00 141.00 419.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 COMUNA CRASNA 374.00 191.00 565.00 165.00 99.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 COMUNA CRUŞEŢ 421.00 215.00 636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 COMUNA DĂNCIULEŞTI 164.00 84.00 248.00 19.00 11.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 COMUNA DĂNEŞTI 260.00 132.00 392.00 150.00 90.00 240.00 128.00 104.00 232.00 137.00 165.00 302.00

34 COMUNA DRAGOTEŞTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 COMUNA DRĂGUŢEŞTI 141.00 72.00 213.00 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 287.00 146.00 433.00 131.00 79.00 210.00 54.00 43.00 97.00 0.00 0.00 0.00

38 COMUNA GODINEŞTI 156.00 80.00 236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTIMĂRI 2024ESTIMĂRI 2023ESTIMĂRI 2022PROPUNERI 2021

ROMÂNIA 

NR. 

CRT.
DENUMIRE U.A.T.

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 2021 şi estimări pentru anii 2022, 2023 și 2024  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
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39 COMUNA HUREZANI 363.00 185.00 548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40 COMUNA IONEŞTI 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 JUPÎNEŞTI 17.00 8.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 COMUNA LELEŞTI 46.00 24.00 70.00 32.00 19.00 51.00 65.00 53.00 118.00 0.00 0.00 0.00

43 COMUNA LICURICI 365.00 186.00 551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 COMUNA LOGREŞTI 138.00 71.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 COMUNA MĂTĂSARI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46 COMUNA MUŞETEŞTI 570.00 291.00 861.00 236.00 143.00 379.00 129.00 105.00 234.00 0.00 0.00 0.00

47 COMUNA NEGOMIR 182.00 92.00 274.00 39.00 24.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 COMUNA PADEŞ 947.00 483.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 COMUNA PEŞTIŞANI 361.00 184.00 545.00 430.00 260.00 690.00 53.00 42.00 95.00 0.00 0.00 0.00

50 COMUNA PLOPŞORU 94.00 48.00 142.00 85.00 52.00 137.00 82.00 67.00 149.00 103.00 124.00 227.00

51 COMUNA POLOVRAGI 623.00 318.00 941.00 754.00 455.00 1,209.00 1,120.00 914.00 2,034.00 1,490.00 1,790.00 3,280.00

52 COMUNA PRIGORIA 181.00 92.00 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 COMUNA ROŞIA DE AMARADIA 332.00 170.00 502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54 COMUNA RUNCU 87.00 44.00 131.00 13.00 7.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 COMUNA SAMARINEŞTI 478.00 244.00 722.00 100.00 60.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56 COMUNA SĂCELU 239.00 122.00 361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57 COMUNA SĂULEŞTI 92.00 46.00 138.00 35.00 21.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 COMUNA SCOARŢA 297.00 151.00 448.00 108.00 65.00 173.00 114.00 93.00 207.00 125.00 150.00 275.00

59 COMUNA SCHELA 34.00 16.00 50.00 552.00 334.00 886.00 743.00 607.00 1,350.00 959.00 1,151.00 2,110.00

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 407.00 207.00 614.00 188.00 113.00 301.00 128.00 105.00 233.00 0.00 0.00 0.00

62 COMUNA STEJARI 618.00 315.00 933.00 128.00 77.00 205.00 336.00 274.00 610.00 0.00 0.00 0.00

63 COMUNA STOINA 145.00 74.00 219.00 71.00 43.00 114.00 86.00 69.00 155.00 56.00 66.00 122.00

64 COMUNA TELEŞTI 1,523.00 777.00 2,300.00 233.00 140.00 373.00 31.00 24.00 55.00 10.00 10.00 20.00

65 COMUNA TURBUREA 214.00 109.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66 COMUNA TURCINEŞTI 254.00 130.00 384.00 590.00 356.00 946.00 309.00 252.00 561.00 0.00 0.00 0.00

67 COMUNA ŢÎNŢĂRENI 180.00 92.00 272.00 150.00 90.00 240.00 181.00 148.00 329.00 96.00 116.00 212.00

68 COMUNA URDARI 101.00 51.00 152.00 54.00 32.00 86.00 73.00 59.00 132.00 0.00 0.00 0.00

69 COMUNA VĂGIULEŞTI 172.00 87.00 259.00 100.00 60.00 160.00 106.00 87.00 193.00 80.00 96.00 176.00

70 COMUNA VLADIMIR 363.00 185.00 548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COMUNE 17,335.00 8,834.00 26,169.00 6,869.00 4,139.00 11,008.00 6,526.00 5,322.00 11,848.00 5,498.00 6,599.00 12,097.00

TOTAL JUDEŢ 25,982.00 13,241.00 39,223.00 11,600.00 6,996.00 18,596.00 9,026.00 7,366.00 16,392.00 6,444.00 7,734.00 14,178.00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZA:
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