ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumurile județene și comunale,
alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr. 5720/09.04.2019 la proiectul de
Hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu
Bobora;
Văzând adresa nr HDG_STZ 5539/ 20.03.2019 a Administrației Județene a
Finanțelor Publice Hunedoara, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu
nr.4376/20.03.2019, adresa Consiliului Județean Hunedoara nr.4320/20.03.2019,
precum și Procesul Verbal nr.5736/09.04.2019;
În baza dispozițiilor art.4 lit.c din Legea bugetului de stat nr. 50/2019;
În temeiul prevederilor art.91 alin (1) lit.b si alin (5) lit.1 pct.12, precum și ale art.97
alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumei
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumurile județene și comunale, în
valoare de 15.968 mii lei, alocată județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru
anii 2020-2022, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta;
Art. 2. - (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția tehnică și investiții și va
fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii
publice A.T.O.P, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ cu modificarile şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva __________2019

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniel Dan

ROMÂ N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
DIRECȚIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
Nr. 5722/ 09.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Potrivit prevederilor Anexei nr.6 din Legea Bugetului de Stat nr. 50/2019 s-a
alocat judetului Hunedoara suma de 15.968 mii lei, reprezentand sume defalcate din
TVA pentru drumuri judetene și comunale (cod 11.02.05), conform art.4 lit c) din
cuprinsul aceleiasi legi.
Prin adresa HDG_STZ 5539/ 20.03.2019, Administrația Județeana a Finanțelor
Publice Hunedoara, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 4376/
20.03.2019, ni se comunica urmatoarele:
 Sume alocate din cota de 17,25% din cotele defalcate din impozitul pe venit in
suma de 15.968 mii lei, reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean
Hunedoara pentru anul 2019;
 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene și comunale (cod 11.02.05),
conform art.4, lit.c) din Legea bugetului de stat nr. 50/2019 si estimari pentru
anii: 2020-2022;
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 50/2019 , Sectiunea 2-a,
art.4, lit. c) , sumele defalcate din TVA și destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile
județene și comunale, se repartizează pe unitățile administrativ teritoriale în funcție de
lungimea și starea tehnică a drumurilor, prin Hotărârea CJH după consultarea primăriilor
din subordine (adresa CJH nr. 4320/20.03.2019). Sumele defalcate din TVA pentru
această destinație sunt:
2019 – 15.968 mii lei;
estimări 2020 – 7.984 mii lei;
estimări 2021– 7.984 mii lei;
estimări 2022– 7.984 mii lei;
Faţă de considerentele enunţate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre
privind aprobarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugată pentru drumurile județene și comunale, alocate
Județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 şi supunerea
lui spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean.
DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,
Adina Prodan Dubeştean

Întocmit,
ȘEF SERVICIU A.D.,

Florin Părpăneață

DIRECTOR EXECUTIV D.T.I.,
Carmen Guran

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5720 / 09.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Potrivit prevederilor Anexei nr.6 din Legea Bugetului de Stat nr. 50/2019 s-a
alocat Județului Hunedoara suma de 15.968 mii lei, reprezentând sume defalcate din
TVA pentru drumuri judetene și comunale (cod 11.02.05), conform art.4 lit c) din
cuprinsul aceleiași legi.
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 50/2019 , Sectiunea 2-a,
art.4, lit. c) , sumele defalcate din TVA și destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile
județene și comunale, se repartizează pe unitățile administrativ teritoriale în funcție de
lungimea și starea tehnică a drumurilor, prin Hotărârea CJH după consultarea primăriilor
(adresa CJH nr.4320/20.03.2019). Sumele defalcate din TVA pentru această destinație
sunt:
2019 – 15.968 mii lei;
estimări 2020 – 7.984 mii lei;
estimări 2021 – 7.984 mii lei;
estimări 2022 – 7.984 mii lei;
Faţă de cele prezentate anterior si avand in vedere considerentele legale
enunţate , supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara,
proiectul de hotărâre astfel cum a fost el redactat.

PREŞEDINTE,
MIRCEA FLAVIU BOBORA

Anexa
la Hotărârea nr.
/2019
a Consiliului Județean Hunedoara

REPARTIZAREA PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV - TERITORIALE
a sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale,
alocate județului Hunedoara prin Legea 50/2019, a bugetului de stat pe anul 2019

mii lei
Nr.crt.
I
II

Unitatea administrativ teritorială

Alocat 2019

Total valoare, din care
UAT Județul Hunedoara, pentru
drumuri județene, total:
Consilii locale, pentru drumuri
comunale, total din care :

15.968,00

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

2020
7.984, 00

Estimări
2021
7.984, 00

15.968,00
0,00

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

2022
7.984, 00

