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" RO MANIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL RADOV AN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local al comunei Radovan, 

judetul Dolj pe anul 2023 

Având în vedere: 
- Adresele DGRFP Craiova nr.CRRTRZ14146/29.12.2022, CRRTRZ453/l 1.0l.2023 si CRRTRZ 

613/18.01.2023 
- Legea nr.36812022 Legea bugetului de stat pe anul 2023; 

. - prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările 

ulterioare; 
În temeiul art.129, alin.(2), lit.b alin.(4), lit.a,art.139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI RADOVAN propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE: 

Art.1. - Să se aprobe bugetul local al comunei Radovan, judetul Dolj pe anul 2023, conform 
Anexei nr.1 si Anexei nr.2 de la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aproba cele doua sectiuni ale bugetului pe anul 2023 dupa cum urmeaza: 
(1) Sectiunea de functionare ce cuprinde venituri in valoare de 3.073 mii lei; 
(2) Sectiunea de dezvoltare cu suma de 13.223 mii lei compusa din: 

Excedent 997 mii lei. 
Finantare PNDL -sistem alimentare cu apa potabila 8.421 mii lei, 
Finantare FSE(Fondul Social European)pt POCU 3. 705 mii lei, 
Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale CJ 100 mii lei. 

Art.3.Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului comunei Radovan din anul 2022,in suma 
de 997 mii lei,pentru realizarea de investitii in anul 2023. 

an iei 
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COMUNA RADOVAN 
JUDETUL DOLJ 
CIF :5077617 
NR 1NREG:187/25.0l.2023 

REFERAT 

Subsemnatul Cirstianu Marius-Daniel, in calitate de primar al Comunei Radovan , 

adre~cle referitoare la indicatorii bugetului transmise de DGRFP Craiova cu nr. 

CRRTRZ14146/29.12.2022, CRRTRZ453/11.0l.2023 si CRRTRZ 613/18.01.2023 si avand in 

vedere prevederi legislative ale Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, propun 

dezbaterea si aprobarea de catre Consiliul Local Radovan a bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2023 conform anexei nr. I si anexei nr.2. Mentionez ca pentru anul 2023 am intocmit 

un buget initial al comunei in suma de 16.296 mii lei, din care 997 mii lei sunt sume necheltuite 

la sfarsitul anului 2022(excedent), care au fost repartizate pentru cheltuieli de capital(investitii), 

astfc !, sectiunea de functionare cuprinde venituri in suma de 3.073,00 mii lei, iar sectiunea de 

dezvn ltare suma de 13.223,00 mii lei compusa din: 

-excedent 

-fornntare PNDL-sistem alim. cu apa potabila 

997 mii lei; 

8.421 mii lei ; 

-finantare FSE(Fondul Social European) pt POCU 3.705 mii lei; 

-sume defalcate din TV Apt drumuri comunale-CJ 100 mii lei. 

PRIMAR, 

CI~~V 1VolARIUS-DANIEL 
,:s: /· 
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ANEXANR.1 ·CONSILIUL LOCAL RADO V AN 
JUDEŢUL DOLJ LA HOTĂRAREA NR._/ ___ _ 

BUGETUL LOCAL INITIAL 
al comunei Radovan stabilit în sedinţă ordinară a Consiliului Local Radovan 

1 d t d 31 01 2023 t 12023 a aa e . . pen ru anu . 
VENITURI CAPITOL SUME 

BUGETAR MII LEI 
-Impozit pe veniturile din transferul proprietatii 03.02.18 10 
- cote defalcate din impozitul pe venit 63% 04.02.01 198 
-cot e defalcate din impozitul pe venit pt echilibrare 04.02.04 677 
-cot e defalcate din impozitul pe venit din Fd Cons Jud 04.02.05 140 
- impozitul pe clădiri 07.02.01 94 
- impozitul pe teren intravilan si extravilan 07.02.02 233 
Taxe judiciare de timbru 07.02.03 10 
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 11.02.02 370 
descentralizate la nivel de comună. 
Sume defalcate din TV A adaugata pt drumuri 11.02.05 100 
- sume defalcate din TVA pentru echilibrare 11.02.06 625 
- taxa asupra mijloacelor de transport 16.02 78 
-Venituri din propri etate (chirii, concesiuni) 30.02.05 63 
- A ncnzi, penalităţ i ş i alte sanctiuni 35.02.01 110 
-Di 11crse venituri( alte venituri) 36.02.50 55 
-Taxa speciala de gunoi 36.02.06 150 
- subventii pentru ajutor de căldură 42.02.34 260 
-finantare PNDL-sistem apa 42.02.65 8.421 
-Prcfinantare FSE(Fondul Social European) pt proiect POCU 48.02.03 3705 
-Excedent 40.14.00 997 
TOTAL VENITUH I 16.296 

CHELTUIELI - · CH I:LTUIELI ADM !NISTRATIE din care: 51.02 1.823 - -
~cltuieli de 2crsm.~1 l 51.10 1.209 
-che ltuieli materiale 51.20 614 
~---

Cil ELTUIELI SEHVJCIUL PUBLIC GENERAL 54.02 196 
-

-cbe: ltuieli de perso11al SPCLEP 54.10 152 
-eh,: ltuieli materiale SPCLEP 54.20 4 
-foi 1d de rezerva 54.05 40 
S.V.S.U: 61.02.05 74 

- -
-eh:„ ltuieli de personal 61.02.10 69 
-cheltuieli materiale 61.02.20 5 

- -
IN ATAMANT: 65.02 233 - -
~ y uicli de pcrsoi~;1] 65.02.10 18 
-ch :;t uieli materi ale 65.02.20 88 
-tic .d e de gradi ni ta 65.57.02.03 13 

· ~1<tntare dre2tu ri cn pii cu cerinte educationale speciale(CES) 65.57.02.01 7 

-fi mm tare burse 65.59.01 107 - ---
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Cl:T; fURA: 

uieli materiale .-ch ... ~ l t 
-al te s crvicii in dom culturii-ziua comunei 
-sm.ti nerea cultelor 

TENTA SOCI ALA AS :S 
-dr1 ;1L uri asistenti personali 
- aj te )are sociale im!cmnizatii pers cu handicap 
-a·1 1,1 are de incalzi re populatie si Lege 416 
LC 1 ' 

-clY , 
UJ NTE, SEI~ YICII SI DEZVOLTARE 
uieli materia le 

-al t• : :~crvicii in dorn loc, serv si dezv-colectare gunoi 
-p1 .. 'C t POCU "Servicii integrate destinate 
m <1 ·0· 
-cl1 '1 

-el ,: 
PJ ) .. 

nalizate di11 tcriotoriul GAL Segarcea" 
t ~icli de carital ~Sistem alimentare cu apa 
u i cli de capi t <!) -extindere iluminat public 
l'ECTIA MIOHULUI 
1_1! de canaliwr:c a apelor uzate in corn Radovan -S i 

TJ . ;SPORTUR l 
--· 

-C „ .\licli de ca2it<1 l- t\sfaltare DC26 
T< \ L CHEL1Tîl~LI 

---- - -

_ PRIMAR, 

comunitatilor 

IA.NU M 7 S-DANIEL 
/ 

)' 

67.02 32 
67.02.20 2 

67.50.20.30 30 
67.02.06 -

68.02 465 
68.05.02.10 130 

68.05.57 75 
68.15.57 260 

70.02 12.697 
70.02.20 100 
70.02.50 150 

70.58 3.750 

70.05.71 8.677 
70.06.71 20 

74.02 200 
74.02.06.71 200 

84.02 576 
84.02.71 576 

16.296 
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Anexa nr.2 CON: ! LIUL LOCAL RADOV AN 
.J . DEŢUL DOLJ HOTĂRAREA NR._! ____ _ 

BUGET LOCAL FINANŢAT INTEGRAL DIN 
VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2023 

Buget finanţat din venituri proprii echilibrat în valoare totală de 4 mii lei. 
-mii lei-

Coi, 

3010(; ) 
30 

Denumirea indicatorilor 

Venituri din proprietate(targ) 

Total 

La p<tr-' a de cheltuieli si t uaţia se prezintă astfel: 

( . , 11t Denumirea indicatorilor 

70502! li )l 30 Alte cl1c ltuieli cu bunuri si servicii 

Total 

Prevederi 
bugetare 

2023 

4 

4 

-mii lei-

Prevederi 
bugetare 

2023 

4 

4 
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COMUNA RADOV AN 
JUDETUL DOLJ 
CIF:5077617 
NR INREG:216/25.0l.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 

S11bsemnata Pencea Florentina, angajata in cadrul Primariei Comunei Radovan in functia de 

. inspector , departament finaciar-contabil,analizand referatul dlui primar nr. 187/25.01.2023, adresele 

referitoare la indicatorii bugetului transmise de DGRFP Craiova cu nr. CRRTRZ14146/29.12.2022, 

CRRTRZ453/11.0l.2023 si CRRTRZ 613/18.01.2023 si avand in vedere urmatoarele prevederi 

legislative: 

- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii republicata si actualizata; 

- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare . 

-Ol!G 57/2019 privind codul administrativ cu completarile si modificarile ulterioare; 

Propun dezbaterea si aprobarea de catre Consiliul Local Radovan a bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2023 conform anexei nr.I si anexei nr.2.Mentionez ca pentru anul 2023 am 

întocmit un buget initial al comunei in suma de 16.296 mii lei, din care 997 mii lei sunt sume 

necheltu ite la sfarsitul anului 2022(excedent), care au fost repartizate pentru cheltuieli de 

capital(i11vestitii), astfel, sectiunea de functionare cuprinde venituri in suma de 3.073 mii lei, iar 

sectiunen de dezvoltare suma de 13.223,00 mii lei compusa din: 

-excedent 997 mii lei ; 

-finantarc PNDL-sistem alim. cu apa potabila 8.421 mii lei ; 

-finanlare FSE(Fondul Social European) pt POCU 3.705 mii lei; 

-sume defalcate din TV A pt drumuri comunale-CJ 100 mii lei. 

CONTABIL, 

PEN CEA RENTINA 
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MINISTERUL FINANTELOR 
I 

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală 
Direcţia Generală Regională a 

. Finanţelor Publice - Craiova 
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica 
Dolj 

NrC'~R Te~ 4.J.) I ll. o I. M.>..) 
D-nei/d-lui:ordonator princi_e.al de credite 
UAT:COMUNA/9RA$1M~U ~{/-~O \J ft-;J 
ADRESA: /Cit- i},.i() V/f-~ 

Stimata/stimate I doamna/ domnule 
Va inaintam ala turat anexa privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata si a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2023. 
Conform art.4 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru bugetele locale se aloca pentru:finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judetului; 
-finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor; 

· -finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, 
-echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,oraselor,municipiflor si judetelor 

· -finantarea cheltuielilor invatamantului particular şi cel confesional, acreditate. 
ln anul 2023 ,prin derogare de la prevederile art.32 si art.33 din Legea 273/2006 privind 

finantele publice locale ,cu moclificarile si completarile ulterioare ,din impozitul pe venit estimat a 
fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se repartizeaza prin 
decizia directorului general al Directlei Generale Regionale a Flnantelor Publice Craiova 
urmatoarele cote : · 

-15% la bugetul local al judetului; 
'-63%la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara 

activitatea platitorii de impozit pe venit; 
-6% .intr-un cont distinct ,deschis pe seama directiei generale regionale a finantelor publice ce se 

repartizeaza bugetelor locale ale comunelor oraselor si municipiilor prin hotarare a consiliului 
judetean 
. -14% într-un cont distinct ,deschis pe seama DGRFP, la trezoreria municipiului resedinta de 
judet,pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor ,oraselor ,municipiilor si judetelor; 
. - 2~ ţntr-un cont distinct deschis pe seama directiei generate regionale a finantelor publice pentru 
fii'ianţ~rea institutiilor publice institutiilor publice de spectacole din subordinea autoritatiilor 
adminfstratfei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale din judete ,respectiv 
teatre ,opere si filarmonici . 

·' ' Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale se 
repardzeaza unitatilor administrativ-teritoriale prin decizie a directorului ·general al DGRFP potriVit 
prev'ederilor art.6,alin (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2023. 
· Repartizarea pe comune, orase, municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
destinate firiantarii cheltuielilor descentralizate si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru flnantarea invatamantului particular si acelui confesional, acreditate conform art. 5 
alin(4) si (7) din legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 se face prin decizia 
directorului generat al DGRFP Craiova. 

. Pentru anii 2024-2026 sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare si 
cota din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate se repartizeaza potrivit 
prevederilor art.33 alin.(3)-(5) din legea nr.273/2006,legea finantelor publice locale cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

Referitor ta veniturile si cheltuielile bugetelor locale ,precizam urmatoarele: 
-conform legii nr.368/2022,legea bugetului de stat pe anul 2023 finantarea asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare se asigura in proportie de 90% din taxa pe 
valoarea adaugata, din necesarul fundamentat in baza numarului de beneficiari transmis de catre 
UAT -uri; 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
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· in conformitate cu prevederile art .5 alin 6 , pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe 
langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata , autortatile administratiei publice Locale 
aloca si sume din veniturile proprii ale bugetelor locale ale acestora, precum si din sume def al ca te 
din truca pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, dupa caz; 
·bugetele locale,potrivit prevederilor art.26 alin.(2 ) din Legea nr.273/2006 se aproba si pe 
sectiunile prevazute la art.2 alin.(1) pct.50 si 51, din acelasi act normativ,respectiv sectiunea de 
functionare si sectiunea de dezvoltare; 
-sumele rezultate din vanzarea , în conditiile legii ,a unor bunuri apartinand domeniului privat al 
unitatilor administrativ-teritoriale se cuprind in sectiunea de dezvoltare ,prfn rectificare bugetara 
locala ,numai dupa incasarea lor; 
·de asemenea ,donatiile si sponsorizarile se cuprind prin rectificare bugetara locala, in bugetul de 
venituri si cheltuieli numai dupa încasarea lor; 
-sumele reprezentand restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti se cuprind la 
cheltuielf ,fn sectiunea de functionare sau dezvoltare,dupa caz,prin rectificare bugetara 
locala ,numai dupa încasarea lor; 
·la elaborarea bugetelor prevazute la art.1 alin .(2) din legea nr.273/2006,legea finantelor publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii de credite si autoritatile deliberative 
au obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 
anterior celui pentru care se intocmeste bugetul; 
-ordonatorii de .credite au obligatia ca in executia bugetelor sa asigure achitarea platilor 
restante.Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale , in limita prevederilor bugetare 
aprobate ,numai dupa stingerea platilor restante înregistrate la finele anului anterior; 
-programul de investitii al fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aproba ca anexa la bugetul 
local ,de catre autoritatile deliberative ale admlnistratiei publice locale,potrivit formularelor din 
"SCRISOAREA CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de 
tjuget. pe anul 2023 estimarile pe anii 2024-2026,precum si limita sumelor defalcate din taxa pe 
,valoarea adaugata pentru ·echilibrarea bugetelor transmisa de Ministerul Finantelor cu adresa 
nr.466350/2022 ; 
-in vederea cuprinderii în buget a sumelor aferente cadrului financiar 2021-2027 se utllizeaza, în 
clasificatia economica titlul VIII "proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
post aqerare ",iar in clasificatia veniturilor ,capitolul 45 "Sume primite de la UE/ alti donatori in 
contul platilor efectuate si prefinantari "potrivit subdiviziunilor aprobate prin Clasificatia 
indicatorilor privind finantele pubUce ,aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice 
nr.1954/2005; 
-în vederea evidentierii in buget a sumelor aferente proiectelor PNRR se utilizeaza ,in clasificatia 
econo_mica titlul XII "Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 
nerambursabila aferenta PNRR" ,cod 60 si titlul XIII "Proiecte cu finantare din sumele aferente 
componentei de împrumut a PNRR" ,cod 61, iar in clasificatia veniturilor capitolul "Subventii de la 
bugetul de stat" subcapitolul "alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare 
nerambursabile",cod 42.02.88 si respectiv subcapitolul "Alocari de sume din PNRR aferente 
componentei imprumuturi",cod 42.02.89. 
-pe parcursul executiei bugetare ,pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor, unitatile 
administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al 
bugetului local; 

: - termenul limita de aprobare a bugetului local , este de maximum 45 de zile de la data publicani 
Tegii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I si se va întocmi in mii lei fara 
zecimale , pe' formularele preluate prin programul informatic ,care se va depune la DGRFP Craiova . 

Totodata va vom transmite ,in completare,pentru anul 2023 sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru drumuri (11.02.05) ,sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 
Judetean (04.02.05),precum si indicatorii de buget pentru anii 2024-2026 ,repartizati prin hotararea 
Consiliului Judetean . 

· Nedepunerea bugetului in termenul stabilit implica sistarea finantarii cu sume si cote defalcate 
din unele ve · uri ale 9µg_etului de stat ,pana la depunerea acestuia ,conform prevederilor legale. 

//fCN.~ 
. Cu deosebit stde(aţi·~. . ~ Str: Mitropolit Finnillan nr. 2, Craiova, jud. 

DIRECTOR - c er'-' 
3 

oo11 
!;c\\~ 01"\"·J.~liCO Tel: 0251 525925 025~ 413897 

. !fi~ear ?•: Fax:0251525925,e-mad: 1 
C,r3iO"'" • Oate.Craiova.Oj@mfinante.ro 

~ ,'?-
RoM j;.,~ 
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D.G.R.F.P. CRAIOVA-ATCP-DOLJ Anexa 

la adresa D.G.R.F.P. Craiova 

UAT-Comuna, o_p<rnu~ __ _(?~/). Q.~_!_IY ____ ~:~ C~ ~ ,;;23 
ft )3 

Repartizarea 

Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si 

a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2023 

Indicatori Cap.din clasif. Program 

bugetara 2023 
Sume defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate 

TOTAL, din care pentru: 11 ,02,02 2> '-M 
• finantarea de baza a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat pentru 
cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d)din 

JR Legea nr. 1/ 2011 

• finantarea drepturilor asistentilor personali 

ai persoanelor cu handicap grav sau 

indemnzatiile lunare* 15''5" 
• Finantarea camine pentru persoane varstnice 

• finantarea stimulentului educational sub forma de 
tichete sociale acordate copiilor din familii 
defavorizate in scopul stimularii participarii in 

/.'!.; invatamantul prescolar 

•finantarea drepturilor copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrau in invatamatul de ';;(--masa 

•Finantarea burselor Iv ::r 
•finantarea Programului -pilot suport alimentar 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11,02,05 J-\ (~ 

S~me defalcate din TVA pentru 
echilibrare- Total din care: 11.02.06 GP.5' 
anexa 7/031a legea 368/2022 

Sume defalcate din TVA pentru 

finantarea invatamantului particular si cel 

confesional, acreditate, TOTAL, din care: 11.02.09 
•Salarii, sporuri, indemnizatii si alte 

drepturi salariale in bani stabilite prin 
lege, precum si contributiile aferente 

acestora 

· •cheltuieli cu bunuri si servicii pentru 

intretinerea curenta a unitatilor de 

invatamant particular si cel confesional 

acreditate 

•drepturile copiilor cu cerinte educationale 

speciale integrati in invatamatul de masa 

Cote defalcate din impozitul pe venit(63%,65%) 04,02,01 10 ~ 
Cote defalcate din impozitul pe venit 

G'::f-'t pentru echilibrare 04,02,04 

Sume din Fondul la dispozitia C.J.(6%) * * 04.02.05 M "IN ';/, 

I 

e~ 

(.A)'W.J.., 

1 '4-- ?:; 

(,(\'\J. 

90% din necesarul fundamentat in b~~-clari transmis de catre UAT- un 

Trezorier Sef, 'o Acr1v1T:~:; _ .„ 
Se repartizeaza prin hotar~ ,;'{""' "" "<.;;: . 

. :; DE liiE.:: , . . -
Gaman Mana e1 0 ~1 • 

't}_Co1n:.: _ - : --
'C; PUE ·.I(.: 

I\ 
I.: FI .. ~„ ' .. !;:.:.. , 

~IMESTRE 
li III IV 

CJ~ Jl} ~~ 

' »..di fC,\ \)(:__ 'VJ.....~ 

I G lt / 1t9 /?/j 

~~ Ut"' ou'u 
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MINISTERUL FINANTELOR 
' 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice - Craiova 
Activitatea de Trezorerie si 
Contabilitate Publica-Serviciul sinteza si analiza 

' executiei bugetelor locale 

c~ R- ffi;;J--
Nr Jlt t1t Q I ..t~ c I/).__ li:J ~~ 
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Stimata/ stimate I doamna/ domnule 

Avand in vedere prevederilor legii nr. 368/2022; legea bugetului de stat pe anul 
2023 va comunicam indicatorii bugetului pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026, 
conform anexei la adresa, pe care trebuie sa-i aveti in vedere la intocmirea begetului 
de venituri si cheltuieli pentru anii 2023- 2026. 

Sumele din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri ,sumele din Fondul la 
dispozitia Consiliului Judetean pe anul 2023 precum si cofinantarea din sume defalcate 

· pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
anii 2024-2026 vor fi comunicate dupa repartizarea de catre Judetul Dolj prin hotararea 

·Consiliului Judetean Dolj. . · 
1
Va rugam sa ne comunicati in regim de urgenta pana luni 03.01.2023,ora 12:00 

propunerile d-voastra de repartizare pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pe care vi le-am repartizat pentru anul 2023, la serviciul buget, la 
adresele de email cunoscute ,dupa modelul urmator: · 

UAT TOTAL AN TRIM.1 
2023 

· 11.02.02 

11.02.06 

11.02.09 

TRIM.11 TRIM.111 TRIM.IV 

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, 
Craiova, jud. Dolj 
Tel: 0251 525925 0251 413897 
Fax:0251525925,e-mail: 
Date.Craiova.Dj@mfinante.ro 
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D.G.R.F.P. CRAIOVA-ATCP Anexa 
la adresa D.G.R.F.P. Craiova 

UAT-Comuna, oras, municipiu 
e/1-hOV lt-AJ nr. CPR ff?vJJ2022 I -------- ir I~ p 

Repartizarea 
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si 

a cotelor din impozitul pe venit pe anii 2023 - 2026 

Indicatori Cap.din clasif Program 

bugetara 2023 
Sume defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate 

'b 'Io TOTAL, din care pentru: 11,02,02 
• finantarea de baza a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat pentru 
cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d)din 

~f Legea nr. 1/ 2011 
• finantarea drepturilor asistentilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav sau 

/5'1) indemnzatiile lunare* 
• Finantarea camine pentru persoane varstnice 

• finantarea stimulentului educational sub forma de 
tichete sociale acordate copiilor din familii 
defavorizate in scopul stimularii participarii in 

} :, invatamantul prescolar 

•finantarea drepturilor copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrati in invatam~tul de :ţ m;;isa 
•Finantarea burselor /O:+--
•finantarea Programului -pilot suport alimentar 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11,02,05 
Sume defalcate din TVA pentru 

G'-5" echilibrare- Total din care: 11.02.06 
anexa 7/031a legea 368/2022 
Sume defalcate din TVA pentru 
finantarea lnvatamantului particular si cel 
confesional, acreditate, TOTAL, din care: 11.02.09 

•salarii, sporuri, indemnizatii si alte 
drepturi salariale în bani stabilite prin 
lege, precum si contributiile aferente 
acestora 
•cheltuieli cu bunuri si servicii pentru 

intretinerea curenta a unitatilor de 
invatamant particular si cel confesional 
acreditate 
•drepturile copiilor cu cerinte educationale 

speciale integrati în invatamatul de masa 

Cote defalcate din impozitul pe venit(63%,65%) 04,02,01 J '1.f 
Cote defalcate din impozitul pe venit 

G::f-1-pentru echilibrare 04,02,04 

Sume din Fondul la dispozitia C.J.(6%) • • 04.02.05 
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Stimata/stimate I doamna/ domnule 
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Ot~o~1•Jo 1\1.;;}f'll~Z. 
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Va inaintam 1 in completare1pentru anul 2023 sumele defalcate din taxa pe valoarea 
qdaugata pentru drumuri (11.02.05) ,sume repartizate din Fondul la dispozitf.a 
Consiliului Judetean (04.02.05),precurn si indicatorii de buget pentru anif 2024· 
2026 1repartizati prin Hotararile Consiliului Judetean ,conform anexelor atasate • 

Str. Mitropolitfirmma·n nr. 2, 
Craiova~ jud. DolJ 
Tel: 0251 525925 0251413897 
Fax:OZS 1525925,e·mail: 
Date. Craiova. Oj@rnfinante.ro 
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D.G.R.F.P. CRAIOVA-ATCP·DOLJ 

Anexa / 
la adresa D.G.R.F.P. Craiova 
nr. cee- 71?'..ţ G ('j I 2023 

__ ,_L, RA„h.ov fl-V UA T-Comuna, o!J4
1 
murµmplu ---"-J.r... ______ . 

Repartizarea 
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adat1gata pentru drumuri si 

a sumelor din Fondul la dispozltla Consflluful Judetean pe anul 2023· 

.. - ' „1 ·' - - - · 
• „ ·-· .. -· · ~ .„ .•..• -- - . - . ' ' ... . - ··- - - „ „ .•. " 

·- •··-·--i.,. ...__.._ ...... ~ .. --.„ m!i· iOI~-~"- .. .._ .... -

"Nr -- ~-· - tnafoafori ·- -- -- · oap:a1n daslf. Program 
„ - -· ---TR1M ·-·-· 

Crt bugetara 2023 I li III IV 
1 Sume defalcate din ·TVA pentru drumuri 11,02,05 /O<J ,v ;..~ )._') J. ---') Jl. 6 
2 Sume din Fondul la dispozitia C.J.(6%) 04.02.05 /I; 0 I/ 

Trezorier Sef, 

.... „' .. --.„ .. 
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OGRFP CRAIOVA-ATCP DOLJ 
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Anexa .!l 
la AdresaDGRFP Craiova 
NrC;:-1p illt te'! r2 f2023 

.rJi -·--~ f„/H:~l(,1\J;l-JJ _ UAT-Comuna, 0,:.-
1 
mu~plu ___ ;:.w; _ _.... ____ _ 

REPARTIZAREA 
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata. 

si a cotelor din Impozitul pe venit pentru echilibrare 
pe anii 2024-2026 

. . . 
mii lei 

:-·- -~· ~m::lkatvr~ ·· · ·· · Cap.d!n·dasif. ~~ -- „~.gST.lMARI - · . . . -~ 

~'--ol- „ ~ .... __ _._ ... .,... ........ ... _ ... _ - · ~ - ~ +.-- ... ·--· -- - ..-~· ·- ~ ... --'--<-- „---..., ... _„_··-· · 
bugetara 2024 2025 2026 

Sume defalcate din tva pt echilibrarea 11.02.06 
bugetelor locale-TOTAL 3kC> '300 !Xo'f 
-din care cofinantare - ~ -} r„~H .At ,~ ' 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11.()2.05 '\ :±::.. f' ( 1. - ' JO':J.. l<Ff 
Cote defalcate din imp.pe venitpt 04.02.04 

?)i·0 3:/-,.. "b1~ echilibrarea bugetelor locale- TOTAL o 
·-- --

·-o~ -din care coflnantare o,. ~ ,. l!? . 
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Trezorier Sef, ( : 
Gaman Maria ! 
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