
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile 
judeţene în anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025 

 
 

 
 Consiliul judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
 referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat la nr. 1677/28.01.2021; 
 raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău, înregistrat la 

nr. 1678/28.01.2022; 

 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

 prevederile art. 4 lit. „c” din Legea bugetului de stat  pe anul 2022  
nr. 317/2021; 

 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin. (3) lit. „a” și art. 182 alin. (1) 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea în bugetul propriu al judeţului, suma de 
20.741.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene  în anul 2022 şi 
estimările pe anii: 

 
- 2023 suma de 20.741.000 lei,  

- 2024 suma de 20.741.000 lei, 
- 2025 suma de 20.741.000 lei. 

 

 Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţia economică 
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



 
Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituție Prefectului - Județul Buzău, instituțiilor publice 

nominalizate, altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe  
site-ul autorității publice județene. 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

                                            
 
 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

                                       
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Nr. 6 
BUZĂU, 11 FEBRUARIE 2022 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 
 
 
 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr.1677/28.01.2022 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene  
în anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025 

 
  

 

 În conformitate cu prevederile art. 4 lit. „c” din Legea nr. 317/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2022 prin anexa nr. 6 la lege, din taxa pe valoarea 

adaugată s-a alocat judeţului Buzău pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale suma de  20.741.000 lei pe anul 2022 şi 

estimări pe anii 2023-2025. 

       Avându-se în vedere starea drumurilor judeţene şi a contractelor de 

întreținere și reparații a drumurilor județene, contractate în vederea păstrării 

drumurilor la un nivel de viabilitate ridicat pe tot parcursul anului și pentru a 

menține o stare tehnică corespunzătoare traficului în condiții de siguranță, în 

anul 2022 suma de 20.741.000 lei se repartizează bugetului propriu al 

judeţului Buzău. 

Potrivit dispoziţiilor referitoare la bugetele locale pe anul 2022 art. 4 

lit. „c” din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, repartizarea 

sumelor pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile se face prin 

hotărâre a consiliului judeţean. 

 Faţă de cele prezentate mai sus vă supunem spre dezbatere şi 

adoptare proiectul de hotărâre anexat. 

                                        

 

 

PREŞEDINTE, 
 



PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
      Nr.1678/28.01.2022 
 
 
 
 
 

RAPORT 
     la proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor cu drumurile judeţene 

 în anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025 
 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată că au fost 

respectate  prevederile: 

— Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

— Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  

modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ec. Liviu - Mihail Ciolan 

 
 

 
 


