
 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.1/2014 
privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi /sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017 

 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 

Serviciului buget, financiar contabilitate din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.352/2014 a Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara; 
În conformitate cu prevederile art.32 şi ale art. 33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor Legii  bugetului de stat pe anul 2014  nr.356/2013; 
În temeiul dispoziţilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale, pentru anul 2014, a sumei 
de 21.430,00 mii lei, respectiv: sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în 
sumă de 7.496,00 mii lei şi sume din cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale în sumă de 13.934,00 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcţionare şi /sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 – 2017, astfel:  

                                                                                                       -mii lei - 
Din care:       

      Anul 
 

Total 
 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Sume din cota de 18,5% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

2015 16.098 5.659 10.439 
2016 16.447 5.802 10.645 
2017 16.798 5.938 10.860 

conform anexelor nr. 1 - 4 la prezenta hotărâre. 
   Art.2 Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

  PREŞEDINTE,                                  
          Mircea Ioan Moloţ                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                SECRETAR  AL JUDEŢULUI 
                                                                                                 Daniel  Dan 
                                                                              
 

Deva,  la 18 ianuarie  2014 




