
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr.127/2019 a Consiliului Județean 

Prahova privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale asumelor defalcate din 

impozitul pe  venit – cota de 7,5% pe anul 2019 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 22516/10.10.2019 al președintelui Consiliului Județean 

Prahova  şi  Raportul  Direcţiei  Economice  nr.  22532/10.10.2019  pentru  modificarea  unor 

prevederi ale Hotărârii Consiliului județean Prahova nr.127/2019 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit – cota de 7,5% pe anul 2019; 

- Prevederile art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat nr. 50/2019 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 9381/25.09.2019; 

În temeiul prevederilor art. 88, art. 173 alin. (1) lit. b, alin.(3) lit. a și ale art. 182 alin. (1) 

și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1.  Se  aprobă  îndreptarea  erorii  materiale  din  cuprinsul  Anexei  la  Hotărârea 

Consiliului județean Prahova nr. 127/2019 privind ”Situația sumelor repartizate pe unități 

administrativ-teritoriale pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022”, în sensul înscrierii în 

coloana nr. 11- ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale” , rândurile 1 (Total județ)  și 2 (Total comune), a sumei corecte de 48.881 mii lei față de 

48.884 mii lei, cum din eroare s-a înscris. 

Art.2. Se rectifică pe cale de consecință poziția nr. 84 (Comuna Tinosu), coloana nr. 11 - 

”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” respectiv 

suma de 434,00 mii lei la 431,00 mii lei . 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 127/2019, rămân 

neschimbate. 

Art.4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la cunoștința celor 

interesați prevederile prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 
 
 
 
 
Ploieşti, 29 octombrie 2019 
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CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL 

Hermina  Adi  Bîgiu 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
NR. 22.516 / 10.10.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

PENTRU MODIFICAREA UNOR PREVEDERI ALE HOTĂRÂRII NR.127 / 2019 A 

CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITĂŢI 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE  DIN IMPOZITUL PE VENIT 

– COTA DE 7,5% PE ANUL 2019 

 

 Prin adresa nr.9.381 / 25.09.2019,  Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești ne face cunoscut faptul că la sumele reprezentând cota de 20% din 

cota de 73% din cota de 18,50% pentru echilibrarea bugetelor locale din taxa pe 

valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru estimările pe anul 2022 există 

o eroare în sensul că prin adresa nr.3.030 / 21.03.2019 s-a înscris suma de 

48.884,00 mii lei față de suma corectă de 48.881,00 mii lei, drept pentru care ne 

solicită modificarea corespunzătoare a H.C.J. nr.127/2019 pentru corectitudine și 

corelarea situațiilor întocmite și raportate la Ministerul Finanțelor Publice. 

       Față de cele prezentate, propun modificarea anexei la H.C.J. nr.127/2019 prin 

rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale privind susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală  de la 

48.884,00 mii lei la 48.881,00 mii lei, precum și rectificarera sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, privind susținerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanțare locală pentru Comuna Tinosu de la 434,00 mii lei la 

431,00 mii lei.  

          Faţă de cele prezentate, vă supun  aprobării prezentul proiect de hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E 

Bogdan Andrei Toader 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
NR. 22.532                                                                                                   Ploiești, 10 octombrie 2019 
  
 

R A P O R T 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA UNOR PREVEDERI ALE  

HOTĂRÂRII NR.127 / 2019 A CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA PRIVIND REPARTIZAREA 

PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE  DIN IMPOZITUL PE 

VENIT-COTA DE 7,5% PE ANUL 2019 

 

 

 Urmarea referatului de aprobare al președintelui Consiliului Județean și adresei Direcției 

Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr.9.381/25.09.2019 prin care se solicită 

corectarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale-

cota de 20% estimate pe anul 2022, de la suma de 48.884,00 mii lei la suma de 48.881,00 mii lei, 

propunem modificarea anexei la H.C.J. nr.127/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ 

teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit- cota de 7,5% pe anul 2019, prin rectificarea 

sumei totale, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală – cota de 20%, estimată pentru anul 2022 la nivelul sumei de 48.881,00 mii lei, 

precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală destinate Comunei Tinosu la nivelul sumei de 431,00 mii lei. 

Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile legale în vigoare, am 

întocmit prezentul raport, pentru a însoți proiectul de hotărâre. 

 

             DIRECTOR EXECUTIV,                                                       DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
      Maria Dovîncă                                                                                         Eliza Grecu  
 
 
                                                                                         ŞEF SERVICIU BUGET ȘI CREANȚE,  
                                                                                           Daniela Găvan 
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