
 
                                                                                                                          Proiect     

                                                                                                                          Nr. 257 din 08.12.2021                        

      

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit  

încasat suplimentar pe anul 2021 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea 

cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor  

de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de _____12.2021, 

urmare a Deciziei nr.4 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, 

 analizând  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 21851 din 

08.12.2021 privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat 

suplimentar pe anul 2021 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, 

a programelor de dezvoltare locală și programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr. 21853 din 08.12.2021; 

      - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 

2021 și ale art.28 pct.7 alin.(91) din Ordonanța de Urgrnță a Guvernului nr.97/2021 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, 

 în temeiul art.173 alin.(1) lit.f) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 - Se aprobă repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat 

suplimentar pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea  la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

 

 

 

                         PREŞEDINTE,                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

             DOINA ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoșani, 

__________ 2021 

Nr.____ 



 
                                                                                                                       Anexa 

                                                                                               la Hotărârea nr.____/__________2021 

 

 

 

Repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit  

încasat suplimentar pe anul 2021 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea 

cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor  

de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

 

                                                                                                                        - mii lei – 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ-

teritorială 

Suma repartizată corespunzătoare cotei 

de 6% încasată suplimentar pe anul 

2021 

1 Botoșani 176,00 

2 Dorohoi  80,00 

3 Darabani 50,00 

4 Bucecea 50,00 

5 Flămânzi 50,00 

6 Săveni 50,00 

7 Ștefănești 50,00 

Total Urban 506,00 

8 Adășeni 10,00 

9 Albești 10,00 

10 Avrămeni 10,00 

11 Bălușeni 10,00 

12 Blândești 10,00 

13 Brăești 10,00 

14 Broscăuți 10,00 

15 Călărași 10,00 

16 Cândești 10,00 

17 Concești 10,00 

18 Copălău 10,00 

19 Cordăreni 10,00 

20 Corlăteni 10,00 

21 Corni 10,00 

22 Coșula 10,00 

23 Coțușca 10,00 

24 Cristești 10,00 

25 Cristinești 10,00 

26 Curtești 10,00 

27 Dersca 10,00 

28 Dimăcheni 10,00 

29 Dângeni 10,00 

30 Dobârceni 10,00 

31 Drăgușeni 10,00 

32 Durnești 10,00 

33 Frumușica 10,00 



34 George Enescu 10,00 

35 Gorbănești 10,00 

36 Havârna 10,00 

37 Hănești 10,00 

38 Hilișeu-Horia 10,00 

39 Hlipiceni 10,00 

40 Hudești 10,00 

41 Ibănești 10,00 

42 Leorda 10,00 

43 Lozna 10,00 

44 Lunca 10,00 

45 Manoleasa 10,00 

46 Mihai Eminescu 10,00 

47 Mihăileni 10,00 

48 Mihălășeni 10,00 

49 Mileanca 10,00 

50 Mitoc 10,00 

51 Nicșeni 10,00 

52 Păltiniș 10,00 

53 Pomârla 10,00 

54 Prăjeni 10,00 

55 Răchiți 10,00 

56 Rădăuți-Prut 10,00 

57 Răuseni 10,00 

58 Ripiceni 10,00 

59 Roma 10,00 

60 Românești 10,00 

61 Santa Mare 10,00 

62 Stăuceni 10,00 

63 Suharău 10,00 

64 Sulița 10,00 

65 Șendriceni 10,00 

66 Știubieni 10,00 

67 Todireni 10,00 

68 Trușești 10,00 

69 Tudora 10,00 

70 Ungureni 10,00 

71 Unțeni 10,00 

72 Văculești 10,00 

73 Vârfu Câmpului 10,00 

74 Viișoara 10,00 

75 Vlădeni 10,00 

76 Vlăsinești 10,00 

77 Vorniceni 10,00 

78 Vorona 10,00 

Total Comune 710,00 

TOTAL GENERAL 1.216,00 

 

 

            

               PREȘEDINTE,                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE:   

    DOINA ELENA FEDEROVICI                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                        MARCEL-STELICĂ BEJENARIU 

 



Nr. 21851 din 08.12.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 

2021, în anul 2021, prin derogare de la prevederile art.32 și 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează, următoarele cote: 

a) 15% la bugetul local al județului; 

b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își 

desfășoară activitatea plătitorii de impozit de venit; 

c) 6% pentru repartizarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin 

hotărâre a consiliului județean; 

d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției regionale a finanțelor 

publice/administrației județene a finanțelor publice pentru echilibrarea bugetelor locale 

ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcției regionale a finanțelor 

publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor 

publice de spectacole și concerte din subordinea autorităților administrației publice ale 

unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere, filarmonici. 

Conform  art.28 pct.7 alin.(91) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2021 cu 

privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 2021, impozitul pe venit corespunzător cotei de 6% 

încasat suplimentar, se repartizează în mod egal județelor, peste limita stabilită, iar în cadrul fiecărui 

județ, în baza deciziei directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului 

administrației județene a finanțelor publice, consiliul județean repartizează în anul 2021 comunelor, 

orașelor și municipiilor, integral prin hotărâre, sumele suplimentare. 

Prin Decizia nr.4 a Șefului Administrației Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, art.(3) 

se comunică cota de 6% din impozitul pe venit încasată suplimentar pe anul 2021 în sumă de 1.216,00 

mii lei în vederea repartizării bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. 

Repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasată 

suplimentar pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații pe anul 2021 este prezentată în anexa la 

prezenta hotărâre. 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care 

îl supun spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

DOINA ELENA FEDEROVICI 

 



 
  DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                  

       Nr. 21853 din 08.12.2021 

                    

                                                               

                      VIZAT,                                                                                            VIZAT, 

            VICEPREŞEDINTE,                                                                     VICEPREŞEDINTE, 

               DORIN BIRTA                                                            CORNELIU-BOGDAN DĂSCĂLESCU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021, în anul 

2021, prin derogare de la prevederile art.32 și 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul 

fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează, următoarele cote: 

a) 15% la bugetul local al județului; 

b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară 

activitatea plătitorii de impozit de venit; 

c) 6% pentru repartizarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a 

consiliului județean; 

d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției regionale a finanțelor publice/administrației 

județene a finanțelor publice pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, 

municipiilor și județelor; 

e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcției regionale a finanțelor publice/administrației 

județene a finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole și concerte din 

subordinea autorităților administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale din județe, 

respectiv teatre, opere, filarmonici. 

Conform  art.28 pct.7 alin.(91) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la 

rectificarea  bugetului de stat pe anul 2021, impozitul pe venit corespunzător cotei de 6% încasat suplimentar, 

se repartizează în mod egal județelor, peste limita stabilită, iar în cadrul fiecărui județ, în baza deciziei 

directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, 

consiliul județean repartizează în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor, integral prin hotărâre, sumele 

suplimentare. 

Prin Decizia nr.4 a Șefului Administrației Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, art.(3) se 

comunică cota de 6% din impozitul pe venit încasată suplimentar pe anul 2021 în sumă de 1.216,00 mii lei în 

vederea repartizării bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. 

Repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasată suplimentar pe 

unități administrativ-teritoriale și pe destinații pe anul 2021 este prezentată în anexa la prezenta hotărâre. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile pentru includerea pe ordinea 

de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                         

Magda Didii                                          

 


