
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 
mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat 
a se Încasa la bugetul de stat În anul 2022 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă extraordinară, confonn 
prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 05 iulie 
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare, 

Avâlld ÎIl vedere: 
- referatul de aprobare nr.l 084 din 12 ianuarie 2022 al vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleonnan; 
- raportul de specialitate nr. 1313 din 14 ianuarie 2022 al Direcţiei economice, 

privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei de 32.994 mii lei, 
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat 
în anul 2022; . 

- adresa Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 25156 din 29 decembrie 2021; 
- avizul de legalitate nr.1263NII A din 14 ianuarie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean; 
- prevederile art.6 alin.(I) Iit.c) şi alin.(6) din Legea nr.317 din 28 decembrie 2021 

a bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile art.22 alin(l) Iit. t) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit.t) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
ÎIl temeiul dispoziţiilor art.182 şi art.l96 alin.(I) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE 

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 
32.994 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2022, 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 şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, confonn anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

F-5.5-03.ed./, rev./ 










