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PROIECT 

                                 Nr.17/20.01.2022 
H O T Ă R Â R E  

 
privind  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% 

din impozitul pe venit  pe anul 2022   
 
 

 
 Având  în vedere: 
➢ referatul de aprobare nr. 692/20.01.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 
➢ prevederile art. 6 alin.(1) lit. c) si alin.(6) din Legea nr.317/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2022; 
➢ adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr. OT 

130104/05.01.2022 si nr. OT 130105/05.01.2022,  înregistrate la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 149/05.01.2022 si nr. 
150/05.01.2022, 

 
   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 Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
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Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 
cotei de 6% din impozitul pe venit  pe anul 2022 pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum si pentru cheltuielile 
de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod 
justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.  
       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 
Finanțelor Publice Olt, Unităților Administrativ-Teritoriale din județ, pentru 
aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                              AVIZAT 
                                                          Secretarul General al Județului  

                                                                Marinela-Elena ILIE 
 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

mii lei 

Nr. 

Crt.
Unitatea administrativ-teritorială Program 2022

TOTAL 32.994

TOTAL MUNICIPII 2.000

1 Caracal 1.000

2 Slatina 1.000

TOTAL ORAȘE 4.000

1 Bals 1.000

2 Corabia 1.000

3 Draganesti 500

4 Piatra Olt 500

5 Potcoava 500

6 Scornicesti 500

TOTAL COMUNE 26.994

1 Baldovinesti 350

2 Babiciu 300

3 Balteni 250

4 Barasti 250

5 Barza 150

6 Bobicesti 150

7 Brastavatu 150

8 Brancoveni 150

9 Brebeni 150

10 Bucinisu 250

11 Calui 250

12 Carlogani 150

13 Cezieni 250

14 Cilieni 150

15 Colonesti 250

16 Corbu 150

17 Coteana 400

18 Crampoia 150

19 Cungrea 350

20 Curtisoara 250

21 Daneasa 150

22 Deveselu 150

23 Dobretu 350

24 Dobrosloveni 150

25 Dobroteasa 250

ANEXĂ

la P.H.  nr. 17/20.01.2022

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale

a cotei de 6 % din impozitul pe venit pe anul 2022



mii lei 

Nr. 

Crt.
Unitatea administrativ-teritorială Program 2022

26 Dobrun 350

27 Draghiceni 250

28 Fagetelu 250

29 Falcoiu 150

30 Farcasele 150

31 Ganeasa 150

32 Gavanesti 250

33 Garcov 150

34 Ghimpeteni 250

35 Giuvarasti 250

36 Gostavatu 150

37 Gradinari 150

38 Gradinile 250

39 Grojdibodu 150

40 Gura Padinii 250

41 Ianca 300

42 Iancu Jianu 250

43 Icoana 250

44 Ipotesti 250

45 Izbiceni 150

46 Izvoarele 150

47 Leleasca 250

48 Maruntei 150

49 Mihaiesti 350

50 Milcov 250

51 Morunglav 150

52 Movileni 300

53 Nicolae Titulescu 350

54 Obarsia 150

55 Oboga 400

56 Oporelu 250

57 Optasi Magura 250

58 Orlea 150

59 Osica de Jos 250

60 Osica de Sus 150

61 Parscoveni 250

62 Perieti 300

63 Plesoiu 250

64 Poboru 250

65 Priseaca 250

66 Radomiresti 150

67 Redea 150

68 Rotunda 150

69 Rusanesti 150

70 Samburesti 250

71 Sarbii Magura 250

72 Scarisoara 250

73 Schitu 150

74 Seaca 350



mii lei 

Nr. 

Crt.
Unitatea administrativ-teritorială Program 2022

75 Slatioara 150

76 Spineni 250

77 Sprincenata 150

78 Stoenesti 250

79 Stoicanesti 150

80 Strejesti 250

81 Studina 250

82 Serbanesti 150

83 Soparlita 250

84 Stefan cel Mare 250

85 Tatulesti 250

86 Teslui 150

87 Tia Mare 250

88 Topana 300

89 Traianu 150

90 Tufeni 150

91 Urzica 350

92 Valea Mare 150

93 Vadastra 250

94 Vadastrita 150

95 Valeni 300

96 Valcele 300

97 Verguleasa 150

98 Visina 150

99 Visina Noua 250

100 Vitomiresti 250

101 Vladila 250

102 Voineasa 300

103 Vulpeni 350

104 Vulturesti 400

105

Sume rezervate ce urmează a fi 

repartizate prin hotărâre a consiliului 

județean, în cursul anului 2022

3.444

Nicolaie BUŞOIU

Secretarul General al Judeţului Olt

Marinela-Elena ILIE

Director Executiv

Constanţa DUMITRU

Şef Serviciu Buget,

Impozite și Taxe

PREŞEDINTE

Marius OPRESCU

Contrasemnează
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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 2022  

 

            
 

  În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de 
stat pe anul 2021 nr. 317/2021, in anul 2022 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 direcției generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației județene a finanțelor publice,  următoarele cote:  

a) 15% 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% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale 

a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se 
repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin 
hotărâre a consiliului județean; 

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) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale 
ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru 
finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților 
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administrației publice locale ale unităților administrative-teritoriale din județe, 
respectiv teatre și opere. 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(6) din același act normativ, sumele 
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2022 se repartizează în mod egal județelor, în limita 
sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. 

În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se 
repartizează integral în anul 2022 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 și din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Cu adresa nr.13725/29.12.2021, 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 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 2022, la nivelul 
execuției din anul 2021; 

• 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; 

• cotele si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 si estimari pe anii 
2023-2025, conform adreselor nr. OT130104/05.01.2022 si nr. 
OT130105/05.01.2022  ale Administratiei Judetene a finantelor 
Publice Olt inregistrate la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.149/05.01.2022 si nr. 150/05.01.2022. 

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

• cheltuielile sectiunii de functionare (cu prioritate) pornindu-se de la 
executia bugetara la 31.12.2021; 
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• cheltuielile sectiunii de dezvoltare (susținerea programelor de 
dezvoltare locală și susținerea programelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală). 

Având în vedere cele mai sus menționate se propune repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit  pe anul 
2022,  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 2022 îndeplineşte condiţiile legale şi propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
        Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD/CC/2 ex. 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT                                   
Direcţia Economică,  Buget - Finanţe             
Serviciul Buget, Impozite și Taxe                                                    
Nr.696/20.01.2022                       APROB  
                                                                                      PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                           
                                                                           Marius OPRESCU 
 
 
 
                                                                                            AVIZAT                                  
                                                                            VICEPREŞEDINTE 
                                                                                    Ionuț-Cătălin IVAN                                                      
 

 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre 

privind  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% 
din impozitul pe venit  pe anul 2022 

 
 
 

          Proiectul de Hotărâre propune aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit  pe anul 2022. 
   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) lit. c) din Legea bugetului 
de stat pe anul 2021 nr. 317/2021, in anul 2022 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 direcției generale regionale a 
finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice,  
următoarele cote:  

a) 15% 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% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale 

regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor 
publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și 
municipiilor prin hotărâre a consiliului județean; 

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; 
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e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale 
regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor 
publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea 
autorităților administrației publice locale ale unităților administrative-
teritoriale din județe, respectiv teatre și opere. 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(6) din același act normativ, sumele 
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2022 se repartizează în mod egal județelor, în limita 
sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. 

În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se 
repartizează integral în anul 2022 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 și din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Cu adresa nr.13725/29.12.2021, 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 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 2022, la nivelul execuției 
din anul 2021; 

• 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; 

• cotele si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 si estimari pe anii 
2023-2025, conform adreselor nr. OT130104/05.01.2022 si nr. 
OT130105/05.01.2022  ale Administratiei Judetene a finantelor 
Publice Olt inregistrate la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.149/05.01.2022 si nr. 150/05.01.2022. 

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

• cheltuielile sectiunii de functionare (cu prioritate) pornindu-se de la 
executia bugetara la 31.12.2021; 
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• cheltuielile sectiunii de dezvoltare (susținerea programelor de 
dezvoltare locală și susținerea programelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală). 

Având în vedere cele mai sus menționate se propune repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit  pe anul 
2022,  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 2022, îndeplineşte condiţiile legale şi se propune 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV                                            Şef Serviciu Buget  
 Constanţa DUMITRU                                              Impozite și Taxe                     
                                                                           Nicolaie BUŞOIU 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Şef Serviciu Juridic - Contencios 

       Alin-George RUȚĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS/AS/2ex. 


