PROIECT

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2020, a cotei
din impozitul pe venit în valoare de 27.316 mii lei pentru susţinerea programelor
de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa
din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;
având în vedere referatul de aprobare nr. 554/2020 al Direcţiei Economice,
raportul Serviciului juridic nr. 1181/21.01.2020, precum şi avizul comisiilor de
specialitate;
în baza art. 6 alin. (1) lit. c) şi alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020
nr. 5/2020;
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d) şi al art. 182 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul
2020, a cotei din impozitul pe venit în valoare de 27.316 mii lei pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din
veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei ce face parte
din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat şi Direcţia
Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind repartizarea cotei din impozitul pe venit în
valoare de 27.316 mii lei, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2020,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi
pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din
judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din
impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
Conform art. 6 alin. (1) lit. c) şi alin. (6) din Legea nr. 5/2020 privind bugetul
de stat pe anul 2020,
„(1) În anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice,
începând cu luna ianuarie, următoarele cote:
…
c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean;
…
(6) Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se
încasa la bugetul de stat în anul 2020, prevăzută la alin. (1) lit. c), se repartizează în
mod egal judeţelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia
consiliului judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean
se repartizează integral în anul 2020 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin
hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală,
pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,
precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale
din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din
impozitul pe venit repartizat potrivit alin. (1) lit. b) şi d), şi din sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate
potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul judeţean are obligaţia ca,
în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din

cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile
prevăzute. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice,
instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.”
Astfel, Consiliul Judeţean Dolj va repartiza, prin hotărâre, pe unităţi
administrativ – teritoriale suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa în anul 2020, repartizată în mod egal județelor, în valoare de
27.316 mii lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru
cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod
justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2020, a cotei din
impozitul pe venit în valoare de 27.316 mii lei pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile
administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile
proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale este prezentată în anexă.
Faţă de cele prezentate se supune spre aprobare repartizarea cotei din impozitul
pe venit în valoare de 27.316 mii lei, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul
2020, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru
cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod
justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
conform anexei.
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RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pe
anul 2020, a cotei din impozitul pe venit în valoare de 27,316 mii lei 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 veniturile poprii, inclusiv din impozitul pe venit și din sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
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, Administraţie Locală în calitatea sa de
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020,
a cotei din impozitul pe venit în valoare de 27,316 mii lei 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
veniturile poprii, inclusiv din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , propus de președintele Consiliului Județean Dolj
și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
cotei din impozitul pe venit pentru anul 2020/ Legea bugetului de stat pe anul 2020
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente,
etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect
de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
- art.6 alin. (1) lit. c și alin. (6) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.5/2020;
-art.173 alin.(1) lit.b , alin.(3) lit.d și art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii,
raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm
favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre
în cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute

de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii
de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul
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