ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotelor din impozitul pe
venit estimat a fi încasat la bugetul de stat în anul 2019 precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ,
pe anul 2019
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.4330/20.03.2019 la proiectul de hotărâre
inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;
Văzând adresa nr.5213/18.03.2019 a Activității de trezorerie și contabilitate publică
Hunedoara;
În baza prevederilor art.6 alin. ( 1 ), alin. ( 6 ), alin. ( 8 ), alin. ( 11 ) și anexei nr. 7 din
Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019;
În temeiul dispoziţilor art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a cotelor din impozitul
pe venit în sumă de 320.071, 00 mii lei, estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul
fiecărei unități administrativ - teritoriale, în anul 2019, conform anexei nr.1 la prezenta
hotărâre , astfel :
- Alocări directe din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, ( cod indicator
04.02.01 ) în sumă de 259.514,00 mii lei;
- Sume din cota de 17,5 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat , pentru echilibrarea
bugetelor locale ( cod indicator 04.02.04 ) în sumă de 60.557,00 mii lei;
Art.2 – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 320.886,00
mii lei , ( cod indicator 11.02.06 ) din care alocări din taxa pe valoarea adăugată pentru
acoperirea cheltuielilor cu asistența socială în sumă de 104.560,00 mii lei , conform anexei
nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 (1) Prezenta se va comunica Administrației Județene a Finanțelor Publice
Hunedoara și unităților administrativ - teritoriale prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, ATOP 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 modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la ____________ 2019

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniel Dan

