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Domnutui $tefan VLAD
Primar, Comuna Piscu
Comuna Piscu, judetut Gatali

Stimate domnute primar,

Vi comunicim, pentru unitatea dumneavoastri administrativ-teritoriati, sumete rezultate
in urma repartizdrii sumetor defatcate din taxa pe valoarea adiugati pentru finanlarea
chettuietitor descentratizate [a nivetuI comunelor, oragetor, municipiitor, sectoaretor gi

Municipiului Bucuregti, previzute [a art. 5 alin. (3) tit. b) si f) din Legea bugetului de stat
pe anul 2023, nr. 36812022, pentru anut 2023 gi estimdrile pe anii 2024 - 2026, aprobate
prin Decizia nr. 4672128 decembrie 2022, astfet:

*) potrivit notei din anexa nr, 5 din Legea bugetului de stat pe onul 2023, nr, 368/2022, pentru anul 2023, 90%

din necesarul fundomentot in baza numdrului de beneficiari transmis de unitdlile odministrativ-teritoriale

Conform dispozitiitor art. 20 atin. (2) din Ordonanla de urgenli a Guvernutui nr.103/2013
privind salarizarea personatutui ptitit din fonduri pubtice in anul 2014, precum gi atte
misuri in domeniut chettuietitor pubtice, cu modificirite 5i comptetirite ulterioare:
,,Finanfarea drepturitor asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a
indemnizoliilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in boza prevederilor
ort. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind proteclia Si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicotd, cu modificdrile Si completdrile ulterioore, se

asigurd de la bugetul de stot, din sume defalcate din taxa pe valoarea oddugatd, in
proporfie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit in baza numdrului de
b e nef i ci ori comu ni cat de uni tdli le admi ni st r ativ - te ri tori ale. "
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Nr.
crt. Denumirea indicatorutui

AnuI

2073 2024 202s 2026

1

Sume defatcate din taxa pe vatoarea adlugatd
pentru finan!area chettuieti [or descentratizate
ta nivetuI comunetor, oragetor, municipiilor,
sectoaretor gi municipiutui Bucuregti, din care
pentru finanlarea:

1,777 1.777 1,777 1.777

a
drepturitor asisten[itor personati ai persoanetor
cu handicap grav sau a indemnizaliitor lunare
ate persoanelor cu handicaD qrav*)

1.777 1.777 1.777 1.777

b
chettuietitor de functionare a ciminetor pentru
persoane vArstnice

0 0 0 0



Potrivit prevederitor art. 5 atin. (6) din Legea bugetutui de stat pe anul 2023, nr.
368/2022, pentru finanfarea chettuielitor previzute [a atin. (3) autoritifite administragiei
pubtice locale atoc6, pe ldngi sumete defalcate din taxa pe vatoarea adiugatS, ;i sume din
veniturite proprii ate bugetete locate ate acestora, precum ;i din sume defatcate din taxa
pe vatoarea adaugata pentru echitibrarea bugetetor locate.

Totodatd, vi comunicim, pentru unitatea dumneavoastrl administrativ-teritoriatS, sumele
rezuttate in urma repartizirii sumetor defatcate din taxa pe vatoarea adiugati pentru
echitibrarea bugetetor tocate ;i sumete din cotete defatcate din impozitul pe venit pentru
echitibrarea bugetetor locale, pentru anut 2023 gi estimirite pentru anii 2024 - 2026,
aprobate prin Decizia nr. 4673/28 decembrie 2022, astfet:

Decizia nr.4673/2022 este pubticati pe site-ul Ministerutui Finanletor [a adresa de lnternet
http://www.mfinante.ro, pe Portal ANAF, secliunea "Anunturi", "Anunturi de interes
generat".

La definitivarea pi aprobarea bugetetor pentru anul 2023, vi rugdm si aveli in vedere:
prevederite Legii privind finantete pubtice locale nr. 27312006, cu modificdrile gi
comptetirite utterioare, ate Legii bugetutui de stat pe anul 2023, nr.368/2022, precizirite
din ,,SCRISOAREA-CADRU privind contextul macroeconomic, metodotogia de etaborare a
proiectetor de buget pe anul 2023 gi a estimirilor pentru anii2024-2026", nr.466349/
2022, precum gi urmitoarete informalii transmise de citre Ministerut Finantetor, cu adresa
nr.46793512022:
"-bugetele, potrivit prevederilor art.26 alin.(21) din Legea nr.273/2006 se aprobd gi pe
secfiunile prevdzute la art. 2 alin. (1) pct. 50 gi 51, din acelasi act normativ, respectiv
secfiunea de funclionare gi secfiunea de dezvoltare;

- sumele rezultate din vdnzarea, ?n condiliile legii, a unor bunuri aporlindnd domeniului
privat al unitdlilor administrativ-teritoriale se cuprind in secliunea de dezvoltare, prin
rectificare bugetard locald, numai dupd incosarea lor;
- de asemenea, donafiile 5i sponsorizdrile se cuprind, prin rectificare bugetard locald, in
bugetul de venituri gi cheltuieli numai dupd incasarea lor;
- in situalia in care, pdnd la aproborea bugetelor locole ou fost ?ncasote sume rezultate
din vdnzarea, in condifiile legii, a unor bunuri aparlindnd domeniului privat al unitdfitor
administrativ-teritoriole sau din donalii gi sponsorizdri, acestea se cuprind fn bugetul
inifial;
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Nr.
crt. Denumirea indicatorutui

AnuI

2023 2024 2025 2026

1

Suma corespunzitoare cotei de 63% din
impozitul pe venit estimat a se incasa [a
bugetuI de stat pentru echitibrarea
bugetetor locale

693 0 0 0

2

Suma corespunzitoare cotei de 65% din
impozitul pe venit estimat a se incasa [a
bugetut de stat pentru echitibrarea
buqetetor locate

0 715 715 715

3

Suma corespunzatoare cotei de 147" din
impozitul pe venit estimat a se incasa [a
bugetul de stat pentru echilibrarea
bugetetor locale

1.321 861 832 815

4
Sume defatcate din taxa pe vatoarea
addugati pentru echitibrarea bugetetor
Iocate

1.746 1.220 937 736



- sumele reprezentAnd restituiri din finanfareo bugetard a anilor precedenli se cuprind
la cheltuieli, in secliuneo de funcfionare sou dezvoltare, dupd caz, prin rectificare
bugetard locald, numai dupd incasarea lor;

- la elaborarea bugetelor prevdzute la art.l alin.(2) din Legeo nr.273/2006 cu
modificdrile Si completdrile ulterioare, ordonotorii de credite Si autoritdlile deliberative
au obligalia sd prevadd distinct credite bugetare destinate stingerii pldlilor restante la
finele anului onterior celui pentru care se intocmeSte bugetul;

- ordonatorii de ledite au obligolia ca in execufia bugetelor sd osigure achitarea pldlilor
restonte. Ordonatorii de credite pot face noi ongajamente legale, in limita prevederilor
bugetare aprobote, numai dupd stingerea pldfilor restante inregistrate la finele anului
anterior,

ln vederea asigurdrii deruldrii in condilii normale a procesului de finanlare a cheltuielilor
de investilii din bugetele locale pe anul 2022, se vor avea in vedere prevederile Cap.3
Secfiunea a 3-a din Legeo nr.27312006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Programul de investifii al fiecdrei unitdli administrativ-teritoriale se aprobd ca anexd lo
bugetul local, de cdtre autoritdfile deliberative ole administraliei publice locale, potrivit
formularelor din ,,SCRISOAREA- CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de
elaborare a proiectelor de buget pe onul 2023 5i a estimdrilor pentru anii 2024-2026,
precum gi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru echilibrarea
bugetelor locale" transmisd de lvlinisterul Finanfelor cu adresa nr. 46635012022.

- in vederea cuprinderii in buget a sumelor oferente cadrului finoncior 2021-2027 se
utilizeazd, in clasificalia economicd titlul Vlll ,,Proiecte cu finanfare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) post oderore", iar in clasificalia veniturilor, capitolul 45 "Sume
primite de la UElalli donatori in contul pldlilor efectuate gi prefinanfdri", potrivit
subdiviziunilor aprobate prin Clasificalia indicatorilor privind finanlele publice, aprobatd
prin Ordinul ministrului finan{elor publice nr. 1954/2005.

- in vederea evidenlierii in buget a sumelor aferente proiectelor PNRR se utilizeazd, in
clasificafia economicd titlul Xll ,,Proiecte cu finanlare din sumele reprezentdnd asistenla
financiord nerambursabild aferentd PNRR", cod 60 gi titlul Xlll ,,Proiecte cu finanfare din
sumele aferente componentei de imprumut o PNRR", cod 61, iar in clasificafia veniturilor
capitotul ,,Subvenfii de la bugetul de stat", subcapitolul ,,Alocdri de sume din PNRR
aferente asistenlei financiare nerambursabile", cod 42.02.88 gi respectiv subcopitolul
,,Alocdri de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi", cod 42.02.89.

Pe parcursul execuliei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanlare a proiectelor,
unitdfile administrativ-teritoriale pot contracta finanldri rombursabile sau pot utiliza
excedentul anual al bugetului local.

Pentru onul 2023, operatorii economici cdrora Ii se aplicd prevederile art. 9 alin. (1) lit.
b) Si alin. (3) din Ordonanla Guvernului nr. 26/2013 privind intdrirea disciplinei financiare
Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitdgile administrativ-teritoriale
sunt aclionari unici ori mojoritari sau delin direct ori indirect o porticipalie majoritard,
aprobatd cu completdri prin Legeo nr. 4712014, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
pot prevedea, in bugetul de venituri Si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de noturd
salariald fold de nivelul programat in ultimul buget de venituri 5i cheltuieli aprobat
conform prevederilor legale potrivit prevederilor art.48 din legea bugetului de stat pe
anul2023."

Bugetul general at unititii administrativ-teritoriate, precum gi bugetete componente ate
acestuia, vor fi intocmite pe formularete COD 11 5i 11l01 ta 11106 (pe fiecare capitot de
chettuiatd in parte, pentru toate bugetete) pe care vi le-am transmis prin potta
etectronici.

Bugetele trebuie depuse ta Direclia Generatl Regionati a Finanletor Pubtice Gatati in
termen de 5 zite de [a aprobare, pe suport de hArtie gi informatic, insolite de ,,Programut
de investilii pubtice pe grupe de investilii pi surse de finanlare", anexl [a buget. Aptica[ia
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informaticS o puteli prelua de La Servic'iul sinteza gi asisten;a elaborErii $i execufiei

bugetetor tocate.

Vi rugim, de asemenea, ca pini pe data de 30 decembrie 2022, sl ne transmiteti
propunerite dumneavoastri pentru repartizarea pe trimestre a sumelor defatcate din taxa
pe vatoarea adiugati, pe formutarut modet anexat [a prezenta adresa, pe adresete de e'
mai I : servici ut-bugeteyahoo. com sau se rvici ulbu get@gmait. com,

Cu deosebiti conslderatie,

p. Director executiv trezr

Aurica V1RGOLICt

Trezorier gef

Carrnen ANcAu l^ I

I 
5ef ser"tciu ,in,.rJpfristenta
etaborErii li execuflel hrgetelor tocale

Str. Briitei, nr. 33
Gatali, CP 800083
Tet: 0236460584
e-mait: registratura. atcp. gt@anaf . ro
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