
 

HOTĂRÂREA NR. 425 

din 16 decembrie 2022 
 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 595 mii lei din cota de 
6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022  

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel,                                         
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14951/15.12.2022 

 Consiliul Judeţean Galaţi;   
 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 
24626/08.12.2022; 

Având în vederea răspunsul primit de la  UAT Municipiul Galaţi la adresa Consiliului 
Judeţean Galaţi nr.13335/10.11.2022; 

Având în vedere prevederile art.6, alin.(1), lit. c) şi alin. (6) din Legea nr. 317/2021 a  
bugetului de stat pe anul 2022; 
 Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având  în  vedere  prevederile  art.173, alin. (3), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1.  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din 
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2. Sumele repartizate se utilizează pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locală, pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi pentru 
cheltuielile de funcţionare care, în mod justificat, nu pot fi finanţate din veniturile proprii, astfel 
cum sunt  definite la art. 5, alin.(1), lit. a) din Legea 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Judeţului Galaţi, Direcţiei 
Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, precum şi UAT Municipiul Galati. 

 

 P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea  

  Contrasemneazǎ pentru legalitate 

   Secretarul General al Judeţului, 

                  Coca Ionel 
                                                                       Director executiv, 
                                          Stoica George  
Intocmit, 

Anisca Monica 
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Anexa 

 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022 

 
       - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale 

 
Suma alocată 

 Total judeţ 595 

1. Municipiul Galaţi 595 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

 

 

 

 


