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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 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 și 

2021, sume repartizate către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 26/21.11.2017 a Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Gorj 
 

 

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;  

- 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 locală;  

- Decizia nr. 26/21.11.2017 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 anului 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019, 2020 

și 2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru 

stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin 

Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor 

finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele 

măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

- SCRISOREA-CADRU nr. 445785/08.11.2017 a Ministerului Finanțelor Publice, privind  contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 

2019-2021; 

- Procesul – verbal nr. 14834/24.11.2017, încheiat în şedinţa Comisiei pentru consultarea reprezentanţilor 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizată potrivit art. 18 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

- 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 aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2018, a  sumei totale de 31.632 

mii lei, din care:  

- 12.790 mii lei, compus din: 6.897 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, şi 

5.893 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 

funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea 

finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 

precum și unele măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea 

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

locală pentru anul 2018; 

- 18.842 mii, lei compus din: 10.144 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, şi 8.698 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale reţinute prin 

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

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

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi 



completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri 

financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 

124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanțare locală pentru anul 2018, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2   Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2019,  a sumei de 17.653 mii lei, 

din care: 6.921 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 10.732 mii lei - cote 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, sume destinate pentru achitarea arieratelor 

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

pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind 

unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 

nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2019, conform anexei, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2020,  a sumei de 18.283 mii lei, 

din care: 6.936 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 11.347 mii lei - cote 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, sume destinate pentru achitarea arieratelor 

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

pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind 

unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 

nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2020, conform anexei, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2021, a sumei de 18.837 mii lei, 

din care: 6.936 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 11.901 mii lei - cote 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, sume destinate pentru achitarea arieratelor 

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

pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind 

unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 

nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2021, 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, 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 

 



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 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 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 și 2021,  

sume repartizate către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 26/21.11.2017  

a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj 
 

 

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

completările ulterioare, şi ale Deciziei nr. 26 din 21.11.2017 emisă de Șeful Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj, Consiliului Judeţean Gorj îi revine 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 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru proiectul de buget pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021 pentru 

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

cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. 

nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în 

vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 

nr. 124/2016, 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; 

- SCRISOREA-CADRU nr. 445785/08.11.2017 a Ministerului Finanțelor Publice, 

privind  contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 şi a 

estimărilor pentru anii 2019-2021; 

- Decizia nr. 26 din 21.11.2017 emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14717/22.11.2017, 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 2018 şi a estimărilor 

pentru anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 

şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 

privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii 

Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, 

aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, 

Consiliului Județean îi revine obligaţia repartizării, pentru proiectul de buget al anului 2018 şi 

a estimărilor pentru anii 2019 – 2021,  conform anexei nr. 4 la decizia amintită, a următoarelor sume: 
      



            - Mii lei - 

Denumire indicator:  Program 

2018 

Estimări 

2019 

Estimări 

2020 

Estimări 

2021 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale – 

11.02.06 

6.897,00 6.921,00 6.936,00 6.936,00 

Cote defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat – 04.02.04 

10.144,00 10.732,00 11.347,00 11.901,00 

Total 17.041,00 17.653,00 18.283,00 18.837,00 

 

Conform anexei nr. 5 la decizia menţionată mai sus, pentru proiectul de buget al anului 2018, 

la aceste sume se adaugă şi suma de 14.591 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 provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 

şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 

privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii 

Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, 

aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi 

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

- 5.893,00 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 11.02.06;  

- 8.698,00 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – 04.02.04. 

 

Astfel, potrivit Deciziei nr. 26/21.11.2017, Consiliului Județean Gorj îi revine obligaţia 

repartizării, pentru anul 2018, 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) 12.790,00 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

2) 18.842,00 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, 

rezultând de repartizat, pentru anul 2018, o sumă totală de 31.632,00 mii lei cu destinațiile 

prevăzute în decizie. 

  

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

Gorj către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precizate în tabelul de mai sus, se constată 

fluctuaţii faţă de sumele repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 39/13.03.2017 pentru 

aceeaşi perioadă, după cum urmează: 

- pentru anul 2018, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.897 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 0,53%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 

39/2017 (6.934 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (10.144 mii lei) 

înregistrează o creştere de 15,22%, faţă de alocarea pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 39/2017 

(8.804 mii lei); 

- pentru anul 2019, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.921 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 0,59%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 

39/2017 (6.962 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (10.732 mii lei) 

înregistrează o creştere de 15,21%, faţă de alocarea pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 39/2017 

(9.315 mii lei); 

- pentru anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.936 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 2,46%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 

39/2017 (7.111 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (11.347 mii lei) 

înregistrează o creştere de 15,14%, faţă de alocarea pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 39/2017 

(9.855 mii lei); 

- pentru anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.936 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 2,46%, comparativ cu sumele repartizate prin H.C.J. nr. 39/2017 pentru anul 2020 



(7.111 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (11.901 mii lei) înregistrează 

o creştere de 20,76%, faţă de alocarea prin H.C.J. nr. 39/2017 pentru anul 2020, pentru cote defalcate 

din veniturile bugetului de stat (9.855 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 2018 și estimările pentru anii 2019 - 

2021, în vederea achitării arieratelor, a ratelor la împrumuturile contractate conform legislației mai sus 

precizate, 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 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 2017 şi estimările pe anii 2018 – 

2020, a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

39/13.03.2017 privind repartizarea 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 pentru anul 2017 şi estimările pentru anii 2018, 2019 şi 2020 și a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 

pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020. 

 

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

buget pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2021, au avut ca punct de pornire sumele 

repartizate de Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 39/13.03.2017, pentru anii 2018 – 2020, 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. 

26/22.11.2017, iar pentru anul 2021 s-a procedat la aplicarea procentelor de creștere rezultate prin 

raportarea sumelor comunicate pentru anul 2021 prin decizia amintită, la sumele repartizate prin H.C.J. 

Gorj nr. 39/13.03.2017 pentru anul 2020.  

 

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

anul 2018 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. 

26/2017. Procentul de creştere rezultat prin adăugarea gradului de necolectare, pentru anul 2018, față 

de sumele repartizate prin H.C.J. Gorj nr. 39/13.03.2017 pentru același an, este de 84,45% la sume 

defalcate din TVA repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale, iar pentru cote defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat este de 114,02%. 

 

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. 14723/22.11.2017, au fost invitaţi 

reprezentanţii structurilor asociative ai municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Gorj, respectiv 

Primarul municipiului Târgu-Jiu, Primarul oraşului Târgu-Cărbunești și Primarul comunei Hurezani, 

în vederea consultării asupra procesului de alocare a cotei de 20% din mijloacele de echilibrare ale 

bugetelor locale (sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cote defalcate din impozitul de venit) 

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

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 

baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, 
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aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. 

nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în 

vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 

nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru proiectul de buget pe anul 2018 şi estimările 

pentru anii 2019, 2020 şi 2021, încheindu-se astfel procesul – verbal de ședință nr. 14834/24.11.2017. 

Conform prevederilor Scrisorii - Cadru nr. 445785/08.11.2017 a Ministerului Finanțelor 

Publice, privind  contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 

2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021, ordonatorii principali 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. 

 

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 2018 – 2021, 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. 

 

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

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, a ratelor la împrumuturile contractate conform 

legislației mai sus precizate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru proiectul de buget pe anul 2018 

şi estimările pentru anii 2019, 2020 și 2021, ca efect al aplicării Deciziei nr. 26/21.11.2017 a Şefului 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 

14717/22.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

actualizată cu modificările şi completările ulterioare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

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 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 și 2021,  

sume repartizate către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 26/21.11.2017  

a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj 
 

 

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; 

- SCRISOREA-CADRU nr. 445785/08.11.2017 a Ministerului Finanțelor Publice, 

privind  contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 şi a 

estimărilor pentru anii 2019-2021; 

- Decizia nr. 26 din 21.11.2017 emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14717/22.11.2017, 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 2018 şi a estimărilor 

pentru anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 

şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 

privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii 

Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale-bugetare, 

aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, 

Consiliului Județean îi revine obligaţia repartizării sumelor reprezentând cota de 20% din 

mijloacele de echilibrare ale bugetelor locale, pentru proiectul de buget al anului 2018 şi a estimărilor 

pentru anii 2019 – 2021,  cu destinația prevăzută prin Decizia nr. 26/2017,  sume comunicate prin 

anexele nr. 4 și nr. 5 la aceasta. 

Conform anexei nr. 5 la decizia menţionată, pentru proiectul de buget al anului 2018, se adaugă 

şi suma de 14.591 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, 

defalcată astfel:  

- 5.893,00 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 11.02.06;  

- 8.698,00 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – 04.02.04. 

Astfel, potrivit Deciziei nr. 26/21.11.2017, Consiliului Județean Gorj îi revine obligaţia 

repartizării, pentru anul 2018, 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) 12.790,00 mii lei, reprezentând 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

2) 18.842,00 mii lei, reprezentând 20% din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, 

rezultând de repartizat, pentru anul 2018, o sumă totală de 31.632,00 mii lei cu destinațiile 

prevăzute în decizie. 

  



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

Gorj către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, conform Deciziei nr. 26/2017, se constată 

fluctuaţii faţă de sumele repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 39/13.03.2017 pentru 

aceeaşi perioadă, după cum urmează: 

- pentru anul 2018, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.897 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 0,53%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 

39/2017 (6.934 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (10.144 mii lei) 

înregistrează o creştere de 15,22%, faţă de alocarea pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 39/2017 

(8.804 mii lei); 

- pentru anul 2019, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.921 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 0,59%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 

39/2017 (6.962 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (10.732 mii lei) 

înregistrează o creştere de 15,21%, faţă de alocarea pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 39/2017 

(9.315 mii lei); 

- pentru anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.936 mii lei) înregistrează 

o descreştere de 2,47%, comparativ cu sumele repartizate pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 

39/2017 (7.112 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (11.347 mii lei) 

înregistrează o creştere de 15,14%, faţă de alocarea pentru aceeaşi perioadă prin H.C.J. nr. 39/2017 

(9.855 mii lei); 

- pentru anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (6.936 mii lei) înregistrează 

o descreștere de 2,47%, comparativ cu sumele repartizate prin H.C.J. nr. 39/2017 pentru anul 2020 

(7.112 mii lei), iar cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (11.901 mii lei) înregistrează 

o creștere de 20,76%, față de alocarea prin H.C.J. nr. 39/2017 pentru anul 2020, pentru cote defalcate 

din veniturile bugetului de stat (9.855 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 2018 și estimările pentru anii 2019 - 

2021, în vederea achitării arieratelor, a ratelor la împrumuturile contractate conform legislației mai sus 

precizate, 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 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 2017 şi estimările pe anii 2018 – 

2020, a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

39/13.03.2017 privind repartizarea 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 pentru anul 2017 şi estimările pentru anii 2018, 2019 şi 2020 și a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 

pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020. 

 

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

buget pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2021, au avut ca punct de pornire sumele 

repartizate de Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 39/13.03.2017, pentru anii 2018 – 2020, 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. 

26/22.11.2017, iar pentru anul 2021 s-a procedat la aplicarea procentelor de creștere rezultate prin 

raportarea sumelor comunicate pentru anul 2021 prin decizia amintită, la sumele repartizate prin H.C.J. 

Gorj nr. 39/13.03.2017 pentru anul 2020.  
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Totodată, la proiecția sumelor propuse a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale pentru 

anul 2018 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. 

26/2017. Procentul de creştere rezultat prin adăugarea gradului de necolectare, pentru anul 2018, față 

de sumele repartizate prin H.C.J. Gorj nr. 39/13.03.2017 pentru același an, este de 84,45% la sume 

defalcate din TVA repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale, iar pentru cote defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat este de 114,02%. 

 

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. 14723/22.11.2017, 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 impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând proiecţia bugetară pentru anul 2018 și estimările 

pentru anii 2019, 2020 și 2021, în vederea achitării arieratelor, a ratelor la împrumuturile contractate 

conform legislației mai sus precizate, precum și pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

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

şedinţă nr. 14834/24.11.2017. 

Conform prevederilor Scrisorii - Cadru nr. 445785/08.11.2017 a Ministerului Finanțelor 

Publice, ordonatorii principali 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. 

 

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 2018 – 2021, 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. 

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

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, a ratelor la împrumuturile contractate conform 

legislației mai sus precizate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru proiectul de buget pe anul 2018 

şi estimările pentru anii 2019, 2020 și 2021, ca efect al aplicării Deciziei nr. 26/21.11.2017 a Şefului 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 

14717/22.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

actualizată cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele menţionate, propun adoptarea proiectului 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 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 și 2021, 

sume repartizate către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 26/21.11.2017 a Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, şi a anexei la aceasta, în forma prezentată. 
 

INIŢIATOR PROIECT: 

PREŞEDINTE, 

COSMIN - MIHAI POPESCU 



JUDEŢUL GORJ ANEXA

CONSILIUL JUDEŢEAN la H.C.J. nr. _____ din 28.11.2017

COTA DE 20% DIN 

SUMELE 

DEFALCATE DIN 

TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR 

LOCALE - 

conf.Decizia 

nr.26/2017

COTA DE 20% DIN 

COTELE 

DEFALCATE DIN 

UNELE VENITURI 

ALE BUGETULUI DE 

STAT- conf.Decizia 

nr.26/2017

TOTAL - 

conf.Decizia 

nr.26/2017

COTA DE 20% 

DIN SUMELE 

DEFALCATE DIN 

TVA PENTRU 

ECHILIBRAREA 

BUGETELOR 

LOCALE- 

conf.Decizia 

nr.26/2017

COTA DE 20% DIN 
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1 MUNICIPIUL TG-JIU 1.149,00 1.693,00 2.842,00 793,00 1.229,00 2.022,00 451,00 738,00 1.189,00 451,00 774,00 1.225,00

2 MUNICIPIUL MOTRU 2.560,00 3.773,00 6.333,00 2.195,00 3.406,00 5.601,00 2.230,00 3.650,00 5.880,00 2.230,00 3.828,00 6.058,00

3 ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU 1.099,00 1.622,00 2.721,00 825,00 1.279,00 2.104,00 1.078,00 1.764,00 2.842,00 1.078,00 1.850,00 2.928,00

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

5 ORAŞUL ROVINARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ORAŞUL TISMANA 266,00 392,00 658,00 45,00 68,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ORAŞUL TURCENI 1.763,00 2.596,00 4.359,00 1.511,00 2.346,00 3.857,00 1.812,00 2.966,00 4.778,00 1.812,00 3.111,00 4.923,00

8 ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI 705,00 1.040,00 1.745,00 126,00 197,00 323,00 196,00 320,00 516,00 196,00 336,00 532,00

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

TOTAL ORAŞE 7.542,00 11.116,00 18.658,00 5.495,00 8.525,00 14.020,00 5.767,00 9.438,00 15.205,00 5.767,00 9.899,00 15.666,00

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

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 123,00 182,00 305,00 59,00 92,00 151,00 17,00 25,00 42,00 16,00 27,00 43,00

15 COMUNA BĂLĂNEŞTI 17,00 24,00 41,00 16,00 24,00 40,00 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 BĂRBĂTEŞTI 6,00 2,00 8,00 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA 57,00 86,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

19 COMUNA BERLEŞTI 633,00 933,00 1.566,00 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 BOLBOŞI 1.356,00 1.997,00 3.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 COMUNA BORĂSCU 79,00 118,00 197,00 82,00 128,00 210,00 41,00 67,00 108,00 41,00 70,00 111,00

23 COMUNA BRĂNEŞTI 251,00 368,00 619,00 246,00 383,00 629,00 264,00 433,00 697,00 264,00 454,00 718,00

24 COMUNA BUMBEŞTI-PIŢIC 61,00 90,00 151,00 45,00 68,00 113,00 68,00 112,00 180,00 68,00 117,00 185,00

25 COMUNA BUSTUCHIN 266,00 394,00 660,00 157,00 245,00 402,00 59,00 97,00 156,00 59,00 101,00 160,00

26 COMUNA CĂPRENI 22,00 32,00 54,00 0,00 0,00 0,00 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 83,00 124,00 207,00 73,00 113,00 186,00 84,00 137,00 221,00 84,00 144,00 228,00

29 COMUNA CÎLNIC 18,00 28,00 46,00 19,00 30,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 COMUNA CRASNA 48,00 73,00 121,00 51,00 78,00 129,00 78,00 129,00 207,00 78,00 135,00 213,00

31 COMUNA CRUŞEŢ 11,00 11,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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32 COMUNA DĂNCIULEŞTI 98,00 143,00 241,00 56,00 89,00 145,00 29,00 48,00 77,00 29,00 51,00 80,00

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

34 COMUNA DRAGOTEŞTI 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 31,00 45,00 76,00 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 50,00 73,00 123,00 7,00 9,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

40 COMUNA IONEŞTI 18,00 28,00 46,00 19,00 30,00 49,00 39,00 62,00 101,00 39,00 65,00 104,00

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

42 COMUNA LELEŞTI 17,00 21,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 COMUNA LICURICI 195,00 289,00 484,00 114,00 177,00 291,00 177,00 288,00 465,00 177,00 302,00 479,00

44 COMUNA LOGREŞTI 24,00 36,00 60,00 26,00 39,00 65,00 39,00 64,00 103,00 39,00 68,00 107,00

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 33,00 49,00 82,00 31,00 47,00 78,00 62,00 103,00 165,00 62,00 107,00 169,00

47 COMUNA NEGOMIR 63,00 94,00 157,00 38,00 59,00 97,00 39,00 64,00 103,00 39,00 68,00 107,00

48 COMUNA PADEŞ 122,00 180,00 302,00 38,00 59,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 COMUNA PEŞTIŞANI 103,00 152,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 COMUNA PLOPŞORU 37,00 53,00 90,00 41,00 66,00 107,00 58,00 97,00 155,00 59,00 101,00 160,00

51 COMUNA POLOVRAGI 92,00 135,00 227,00 10,00 13,00 23,00 17,00 23,00 40,00 17,00 24,00 41,00

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

53 COMUNA ROŞIA DE AMARADIA 6,00 9,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 COMUNA RUNCU 39,00 58,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 COMUNA SAMARINEŞTI 42,00 64,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

57 COMUNA SĂULEŞTI 321,00 473,00 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 COMUNA SCOARŢA 76,00 111,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 COMUNA SCHELA 37,00 53,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 COMUNA SLIVILEŞTI 195,00 289,00 484,00 190,00 295,00 485,00 98,00 160,00 258,00 98,00 168,00 266,00

61 COMUNA STĂNEŞTI 66,00 96,00 162,00 41,00 62,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 COMUNA STEJARI 26,00 39,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 COMUNA STOINA 48,00 71,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 COMUNA TELEŞTI 149,00 220,00 369,00 35,00 54,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 COMUNA TURBUREA 66,00 96,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

67 COMUNA ŢÎNŢĂRENI 76,00 111,00 187,00 30,00 45,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 COMUNA URDARI 159,00 235,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 COMUNA VLADIMIR 28,00 41,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COMUNE 5.248,00 7.726,00 12.974,00 1.426,00 2.207,00 3.633,00 1.169,00 1.909,00 3.078,00 1.169,00 2.002,00 3.171,00

TOTAL JUDEŢ 12.790,00 18.842,00 31.632,00 6.921,00 10.732,00 17.653,00 6.936,00 11.347,00 18.283,00 6.936,00 11.901,00 18.837,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZA:

COSMIN - MIHAI POPESCU SECRETAR JUDET,

CRISTINA - ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
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