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RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind repartizarea pe bugetele locale

ale unitdl i lor administrativ-teritoriale din judef a unor

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,

pe anul 2014

Avdnd in vedere .

care reglementeazd competenta consiliilor judefene de repartizare

unitd{ilor administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din unele

venituri ale bugetului de stat ;

stat pe anul2014, nr. 5912014;

necesare pentru finan{area cheltuielilor privind drumurile judetene si

comunale, nr. 85512014 ;

jude{ean, stabilit pe ansamblul judefului de cdtre Administralia

Judeteand a Finantelor Publice lalomita pentru anul 2014 gi comunicat
prin adresa nr. 112668106.10.2014, si anume :

{.sume defalcate din taxa pe valoarea adiugatd pentru echilibrarea

bugetelor locale : 2.388,00 mii lei;
. i .sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echil ibrarea

bugetelor locale :  11,00 mi i  le i  ;



*sume defalcate din,taxa pe valoarea addugatd pentru finantarea
cheltuiel i lor privind drumuri le judetene si comunale: 11.1s2,00
mii  le i .

Presedintele consiliului Judetean lalomita, propune proiectul de hotdrdre de
reparlizare a acestor sume fundamentat dupd parcurgerea procedurilor prevdzute de
aft' 33 din Legea'nr' 27312006 privind finantele publice locale, respectiv, analiza
cererilor transmise de primdriile unititilor administrativ-teritoriale corelatd cu sumele
disponibi le.

sumele propuse a fi repartizale completeazd sursele de venit ale unitdtilor
administrativ-teritoriale ce vor fi utilizate pentru sus{inerea programeror de dezvoltare
focald' a proiectelor de infrastructurd care necesitd cofinan{are locald si pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de func{ionare si/sau capital.

Dupi adoptare hotdrarea va fi comunicatd administratiei judetene a finantelor
publice, institutiei prefectului si consiliilor locale din judet.
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