
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar 
pe anul 2022, corespunzător cotei de 6%, reprezentând 

fondul constituit la dispoziția consiliului județean  
 
 

Consiliul judeţean Buzău; 
  Având în vedere: 

— referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr.19901/08.12.2022; 

— raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău, înregistrat la 
nr.19902/08.12.2022; 

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

— avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   anexate 
la hotărâre; 

— adresa Administrației Județene a Finanţelor Publice  Buzău nr.120482/ 
08.12.2022  înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr.19982/ 
08.12.2022; 

— prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.317/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele 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 şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 595 mii lei din fondul la 

dispoziția consiliului județean, sumă corespunzătoare cotei 6% din impozitul 
pe venit (04.02.05) încasat suplimentar în anul 2022, următoarelor unităţi 
administrativ teritoriale: 

- UAT Municipiul Rm. Sărat suma de 205 mii lei; 
- UAT Oraşul Pătârlagele suma de 130 mii lei; 
- UAT Oraşul Pogoanele suma de 130 mii lei; 
- UAT Oraşul Nehoiu suma de 130 mii lei.  

 
Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Buzău va asigura executarea 

prezentei hotărâri prin direcţiile aparatului de specialitate ale Consiliului 
judeţean Buzău. 
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Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituției 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. 277 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   Nr.19901/08.12.2022 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea impozitului pe 
venit încasat suplimentar pe anul 2022, corespunzător cotei 

de 6%, reprezentând fondul constituit la dispoziția 
consiliului județean  

 
 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(10) din Legea nr.317/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare, 

impozitul pe venit corespunzător cotei de 6% încasat suplimentar peste limita 

stabilită  (32.994 mii lei) în anul 2022 se repartizează în mod egal judeţelor, 

iar în cadrul fiecărui judeţ, consiliul judeţean repartizează prin hotărâre, 

sumele suplimentare. 

      Prin Adresa Administrației Județene a Finanţelor Publice  Buzău 

nr.120482/ 08.12.2022  înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr.19982/ 

08.12.2022, Judeţului Buzău i s-a comunicat suma de 595 mii lei din impozitul 

pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul 

constituit la dispoziţia consiliului judeţean(04.02.05). 

 Astfel, suma de 595 mii lei a fost repartizată următoarelor unităţi 

administrativ teritoriale din judeţ: 

- UAT Municipiul Rm Sărat suma de 205 mii lei; 

- UAT Oraşul Pătârlagele suma de 130 mii lei; 

- UAT Oraşul Pogoanele suma de 130 mii lei; 

- UAT Oraşul Nehoiu suma de 130 mii lei.  

 Faţă de cele prezentate mai sus vă supunem spre dezbatere şi adoptare 

proiectul de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE, 
 

          PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 3 



 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 19902/08.12.2022 
 
 
 
 
 

RAPORT 
          la proiectul de hotărâre privind repartizarea 

impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2022, 
corespunzător cotei de 6%, reprezentând fondul constituit 

la dispoziția consiliului județean  
 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată au fost respectate  

prevederile: 

— Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

— 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 in forma prezentată. 

 

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ec. Liviu - Mihail Ciolan 
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