
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,  

alocate judeţului Dolj la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 21898/31.08.2022 al Direcţiei 

Tehnice şi Direcţiei Economice, raportul Serviciului juridic nr. 22349/06.09.2022, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate;                                                        

în baza art. 29 alin. (1) lit. c) şi a Anexei nr. 5 din O.G. nr. 19/2022 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, alocate 

judeţului Dolj la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene  pentru  UAT Judeţul Dolj. 

    Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Tehnică 

şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN-COSMIN VASILE                   CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

              

 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                

DIRECŢIA TEHNICĂ              PREŞEDINTE, 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                       DORIN COSMIN VASILE 

    

Nr. 21898/31.08.2022                                    

 

           

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, alocate judeţului Dolj la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 

 

 Prin O.U.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2022, judeţului Dolj i s-au repartizat suplimentar sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2022 în valoare de 4.266 mii lei, conform anexei nr. 5. 

          Repartizarea acestor sume, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face conform 

art. 29 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2022, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, 

de către consiliul judeţean. 

Suma de 4.266 mii lei se propune a fi repartizată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene, respectiv pentru UAT Judeţul Dolj. 

Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, alocate judeţului Dolj la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2022, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene  pentru  

UAT Judeţul Dolj. 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,   DIRECTOR EXECUTIV,                                 

       SILVIA IONESCU LUPEANU                             MARIAN MECU              

             



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr.22349/06.09.2022                         

     VIZAT 

              DIRECTOR EXECUTIV 

                 Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate 

județului  Dolj  la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 

 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de 

resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind, repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate județului  Dolj  la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2022, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate 

județului  Dolj  la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a 

căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- 29 alin.(1) lit. c) și a Anexei nr.5 din O.G nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2022; 

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d),  art. 182 alin.(1)  și art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

  

     Avizat  

                    Șef serviciu   

                   Daiana Stoica 

 

          Întocmit 

              Consilier juridic 

                  Mioara - Veronica Manea 




