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H O T Ă R Â R E 

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

încasat suplimentar pe anul 2022 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 9 decembrie 2022, 

urmare adresei nr.II/720/07 decembrie 2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani, 

 analizând  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 23325 din 

08.12.2022 privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat 

suplimentar pe anul 2022 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. 23326 din 08.12.2022; 

      - 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) și art.7 alin.(4) din Legea nr.317/2021, legea 

bugetului de stat pe anul 2022, 

 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 2022, 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, 

__________ 2022 

Nr.____ 



 
                                                                                                                       Anexa 

                                                                                               la Hotărârea nr.____/__________2022 

 

 

 

 

 

 

 

Repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit  

încasat suplimentar pe anul 2022 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 

2022 

1 Dorohoi 200,00 

2 Săveni 195,00 

3 Mihai Eminescu 200,00 

TOTAL GENERAL 595,00 

 

 

 

 

 

 

            

               PREȘEDINTE,                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE   

    DOINA ELENA FEDEROVICI                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                        MARCEL-STELICĂ BEJENARIU 

 



Nr. 23325 din 08.12.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Legea nr.317/2021, legea bugetului de stat pe anul 

2022, în anul 2022, 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.7 alin.(4) din Legea nr.317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, sumele 

din cota de 6% din impozitul pe venit, încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale până 

la data de 16 decembrie 2022, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor 

publice/administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat. 

Cu adresa nr.II/720/07.12.2022 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, 

comunică Decizia nr.8 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, în vederea 

supunerii aprobării autorității deliberative până la data de 14 decembrie repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumei încasate suplimentar în anul 2022 din cota de 6% din impozitul pe 

venit, respectiv suma de 595,00 mii lei. 

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

suplimentar pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații pe anul 2022 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. 23326 din 08.12.2022 

                    

                                                               

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Legea nr.317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, în 

anul 2022, 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.7 alin.(4) din Legea nr.317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, sumele din cota 

de 6% din impozitul pe venit, încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale până la data de 16 

decembrie 2022, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a 

finanțelor publice la bugetul de stat. 

Cu adresa nr.II/720/07.12.2022 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, comunică 

Decizia nr.8 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, în vederea supunerii aprobării 

autorității deliberative până la data de 14 decembrie repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei 

încasate suplimentar în anul 2022 din cota de 6% din impozitul pe venit, respectiv suma de 595,00 mii lei. 

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

unități administrativ-teritoriale și pe destinații pe anul 2022 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                                          

 

 


