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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.___2____/2022 
privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a  sumei de 32.994,00 mii lei,  

sumă corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 
bugetul de stat pe anul 2022, și estimări pe anii 2023 - 2025 din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 

14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
 

 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
Văzând referatul de aprobare nr.403/10.01.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de 

președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu; 
Având în vedere adresa nr. HDG_ STZ 426/06.01.2022 a Administrației județene a 

finanțelor publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică; 
Ținând cont de răspunsul unităților administrativ – teritoriale din Județul Hunedoara la 

adresa Consiliului Județean Hunedoara nr. 23599/30.12.2021;  
În baza prevederilor art.6  alin. (1 )  lit.c ) și alin. ( 6 ) din Legea  bugetului de stat pe 

anul 2022, nr.317/2021; 
           În temeiul dispoziţiilor  art. 173 alin. (1) lit. f), art.182 alin.(1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 de 
32.994,00 mii lei reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, sumă corespunzătoare 
cotei de 6 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022, 
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare 
pe care unitățile administrativ – teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din 
venituri proprii, astfel cum sunt definite la art.5 alin. (1) lit.a) din Legea nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare,  conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.                                                                                  
        Art.2 Ordonatorii principali de credite de la nivelul unităților administrativ – 
teritoriale nominalizate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre răspund de modul de  utilizare a 
sumelor repartizate potrivit art.1, în conformitate cu dispozițiile legale.       



   Art.3  Se aprobă repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din 
cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , estimate pentru anii 
2023 – 2025 , conform anexelor nr. 2 - 4 la prezenta hotărâre.  
        Art.4  (1) Prezenta se va comunica prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara: 
      -  Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul Consiliului Județean 
Hunedoara ,  
      -   Unităților administrativ- teritoriale din Județul Hunedoara , 
      -   Activității Județene de Trezorerie și Contabilitate Publică Hunedoara ,  
      -   Instituției Prefectului – Județul Hunedoara . 
                  (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a  
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

     PREŞEDINTE,                                  
    Laurențiu Nistor                                                     AVIZAT: 
                                                               SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                    Daniel Dan 
                                                                              

 


