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                            NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

    privind aprobarea bugetului general al  U.A.T.C.Gura Vitioarei  

                                    în anul 2017 

 

         În conformitate cu prevederile art. 45 alin.6 din legea nr.215/2001, 

legea administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare , am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea 

bugetului general al  U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2017.  

         La iniţierea proiectului de hotarare am avut in vedere prevederile art.2 

alin.4, art.3 ,art.4 alin.2, art.5 din legea nr.6/2017 privind  bugetul de stat pe 

anul 2017, precum şi prevederile art.32 –Cote defalcate din impozitul pe 

venit , alin.1 lit.a si c si alin.2 din legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare , conform cărora ,, 

din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi 

administrativ- teritoriale în luna anterioară , cu excepţia impozitului pe 

veniturile din pensii , se alocă lunar : 

a) o cotă de 41,75% la bugetele locale ale comunelor pe al căror teritoriu 

işi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit , 

b) 18,5% într-un cont distinct, pentru echilibrarea bugetului local al 

comunelor , deschis pe seama D.G.R.F.P.la trezoreria municipiului 

reşedinţa de judeţ.’’ 

        Având în vedere prevederile alin.6 al art.32 din actul normativ  

sus- menţionat , conform cărora ,, operaţiunile de virare la bugetele locale a 

cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează de Ministerul 

Finanţelor Publice , prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene’’, 

a fost emisă decizia directorului general al D.G.R.F.P Prahova 

nr.421/3.02.2017 ce contine fisa cu limitele pentru sumele defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale  

pentru anul 2017 si estimari pentru anii 2018 -2020, precum şi decizia nr. 

……….   , însoţită de patru anexe , de către directorul general al D.G.R.F.P 

Prahova privind repartizarea pe U.AT. –uri a cotei defalcate de 41,75% din 

impozitul pe venit pentru anul 2017 si estimările pentru anii 2018-2020 , a 

cotei defalcate de 18,50% din impozitul pe venit , din care pentru comune 

municipii si oraşe o cotă de 73% pentru anul 2017 şi estimările pentru anii 



2018-2020 , si a sumelor defalcate din TVA si fişa cu limite pentru sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020. 

        Prin hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.31/17.03.2017, din cota 

de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și 

pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală , ni s-a repartizat suma de 350 mii lei. Estimările pentru anii 2018-

2020 din cota de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale se ridică la suma de 250 mii lei/an, în funcţie de 

veniturile proprii realizate la 31 decembrie 2016. 

          Având în vedere prevederile art.33 alin.1 si alin.3 din legea  

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificarile si 

completările ulterioare , ni s-au alocat sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetului local. 

          Totodată , ţinând cont de prevederile art.1, art.2 alin.1 şi alin.3 din 

Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordul cadru din legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia 

de a stabili programul anual al achiziţiilor publice, precum si strategia de 

contractare .  

          Faţă de aceste considerente şi având în vedere prevederile legale mai 

sus- menţionate , supun aprobarii dumneavoastră proiectul de hotarare 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 şi a anexelor aferente , în 

conformitate cu prevederile art. 36 alin .4 lit.a , art.45 alin.2 lit.a si art.115 

alin.1 lit.b din legea nr.215/2001 , legea administratiei publice locale , 

republicată ,  cu modificările si completările ulterioare . 
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