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Referat de aprobare 
la  proiectul de hotărâre  

privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din 
impozitul pe venit  pe anul 2020  

 

            
 

     În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1)  din Legea bugetului de 
stat pe anul 2020, nr. 5/2020, in anul 2020 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 prin 
decizie a directorului directiei generale regionale a finantelor publice/sefului 
administratiei judetene a finantelor publice, incepand cu luna ianuarie, 
următoarele cote:  

a) 14% 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 pe venit; 
c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraselor si 

municipiilor prin hotarare a consiliului judetean; 
d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale 

a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

e) 3% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale 
a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru 
finantarea institutiilor publice de spectacole si concerte din subordinea 
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autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale 
din judete, respectiv teatre, opere, filarmonici. 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(6) din același act normativ, suma 
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2020 se repartizează în mod egal județelor, în limita 
sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. 

În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se 
repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor, prin 
hotărârea consiliului județean, pentru: 

-  susținerea programelor de dezvoltare locală; 
- susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală; 
 - cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din 

județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din 
impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Cu adresa nr.141/08.01.2020 Consiliul Judetean Olt a solicitat unităților 
administrativ-teritoriale din județ cereri pentru acordarea de sume pentru: 

-  susținerea programelor de dezvoltare locală; 
- susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală; 
 - cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din 

județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii inclusiv din 
impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din 
impozitul pe venit, s-au avut in vedere: 
-  ca surse de finantare: 

• veniturile proprii estimate a se incasa in anul 2020, la nivelul execuției 
din anul 2019; 

• cota de 63% din impozitul pe venit la bugetele locale ale comunelor, 
oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea 
platitorii de impozit pe venit; 

• cota de 14% din impozitul pe venit la bugetul local al judetului; 

• cotele si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020 si estimari pe anii 2021-
2023, conform adresei nr. OT130208/14.01.2020 a Administratiei 
Judetene a finantelor Publice Olt inregistrata la Consiliul Judetean Olt 
sub nr.375/15.01.2020. 

- la partea de  cheltuieli s-a avut in vedere: 

• cheltuielile sectiunii de functionare (cu prioritate) pornindu-se de la 
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executia bugetara la 31.12.2019; 

• cheltuielile sectiunii de dezvoltare (susținerea programelor de dezvoltare 
locală și susținerea programelor de infrastructură care necesită 
cofinanțare locală) - diferența repartizată. 

Având în vedere cele mai sus menționate se propune repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit  pe anul 
2020,  conform anexei la  proiectul  de hotărâre.  

Faţă de cele prezentate precizăm ca proiectul de hotărâre privind  
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe 
venit  pe anul 2020, îndeplineşte condiţiile legale şi propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
        Marius OPRESCU 
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                                                                                    Nr. 17/05.02.2020 

 
PROIECT 

 
H O T Ă R Â R E  

 
privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din 

impozitul pe venit  pe anul 2020   
 
 

 
 Având  în vedere: 
➢ referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt nr.    

1238/05.02.2020; 
➢ prevederile art. 6 alin.(1) lit.c) si alin.(6) din Legea nr.5/2020 a 

bugetului de stat pe anul 2020; 
➢ adresa Administratiei Judeteane a Finantelor Publice Olt nr. OT 

130207/14.01.2020, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 
374/15.01.2020 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și f), art. 182 alin. (1) și alin.(4) 

coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 196   alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
          Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

 
Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

cotei de 6% din impozitul pe venit  pe anul 2020 pentru: 



2 

 

-  susținerea programelor de dezvoltare locală; 
- susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală; 
 - cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale 

din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din 
impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  Buget 
- Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației Județene a 
Finanţelor Publice Olt, Unităților Administrativ-Teritoriale din județ, pentru 
aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt și 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

                                                           AVIZAT 
                                                       Secretarul General al Judeţului Olt  

                                                                Marinela-Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT                                   
Direcţia Economică,  Buget - Finanţe             
Serviciul Buget, Impozite și Taxe                                                    
Nr.1242/05.02.2020                    APROB  
                                                                                  PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                           
                                                                        Marius OPRESCU 
 
 
 
                                                                                            AVIZAT                                  
                                                                            VICEPREŞEDINTE 
                                                                                       Ioan CIUGULEA                                                      
 

 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre 

privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din 
impozitul pe venit  pe anul 2020 

 
 

          Proiectul de Hotărâre propune aprobarea repartizarii pe unităţi 
administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit  pe anul 2020. 
   În Referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre se explică  modul 
de fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de hotărâre. 

     În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1)  din Legea bugetului de 
stat pe anul 2020, nr. 5/2020, in anul 2020 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 prin decizie a directorului directiei generale regionale a 
finantelor publice/sefului administratiei judetene a finantelor publice, 
incepand cu luna ianuarie, următoarele cote:  

a) 14% 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 pe venit; 
c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraselor si 

municipiilor prin hotarare a consiliului judetean; 
d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale 

regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor; 

e) 3% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale 
a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru 
finantarea institutiilor publice de spectacole si concerte din subordinea 
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autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale 
din judete, respectiv teatre, opere, filarmonici. 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(6) din același act normativ, suma 
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2020 se repartizează în mod egal județelor, în limita 
sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. 

În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se 
repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor, prin 
hotărârea consiliului județean, pentru: 

-  susținerea programelor de dezvoltare locală; 
- susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală; 
 - cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din 

județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din 
impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Cu adresa nr.141/08.01.2020 Consiliul Judetean Olt a solicitat unităților 
administrativ-teritoriale din județ cereri pentru acordarea de sume pentru: 

-  susținerea programelor de dezvoltare locală; 
- susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală; 
 - cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din 

județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii inclusiv din 
impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din 
impozitul pe venit, s-au avut in vedere: 
-  ca surse de finantare: 

• veniturile proprii estimate a se incasa in anul 2020, la nivelul execuției 
din anul 2019; 

• cota de 63% din impozitul pe venit la bugetele locale ale comunelor, 
oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea 
platitorii de impozit pe venit; 

• cota de 14% din impozitul pe venit la bugetul local al judetului; 

• cotele si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020 si estimari pe anii 
2021-2023, conform adresei nr. OT130208/14.01.2020 a 
Administratiei Judetene a finantelor Publice Olt inregistrata la 
Consiliul Judetean Olt sub nr.375/15.01.2020. 

- la partea de  cheltuieli s-a avut in vedere: 

• cheltuielile sectiunii de functionare (cu prioritate) pornindu-se de la 
executia bugetara la 31.12.2019; 

• cheltuielile sectiunii de dezvoltare (susținerea programelor de 
dezvoltare locală și susținerea programelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală) - diferența repartizată. 
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Având în vedere cele mai sus menționate se propune repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit  pe anul 
2020,  conform anexei la  proiectul  de hotărâre.  

Faţă de cele prezentate precizăm ca proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul 
pe venit pe anul 2020, îndeplineşte condiţiile legale şi se propune 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV                                            Şef Serviciu Buget,  
 Constanţa DUMITRU                                              Impozite și Taxe                     
                                                                           Nicolaie BUŞOIU 
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