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in anul2022, conform prevederilor Legii bugetulul de stal pe anul 2022,
nr.31712021, prin derogare de a p.evede.ile ari. 32 9i 33 din Legea nL

27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile Si completerils
ulterioar"e, din impoz:tui pe venit estimat a fi incasal la bugetul de stat, la

nlvelui fiecirei unitali adnr'nisti'ativ-terlloriale se repadizeaza, prin decizie a

dueoloruiui direcliei generale regionale a finanlelor publiceigefu ui

adr.linistraliei .lLrdelene a iinantelor publice urm:toarele cote:

a) '15% la bugetul local aljudetului:
b) 63% ia bugetele locale ale comunelor, o.aqelor Si municipiilor pe al caror

teritoriu igi desfagoare adiviiatea platiiorii de impozit pe venil;
c) 6% intr-un conl distiocl deschis pe seama direc{iei gere.ale regionale a

fina.ielor publiceladministraliei judetene a linantelor publice. ce se
repaftrzeaza bugetelor locale ale comunelor, oraqelor $i municipiilor pri:r

hotarare a corsiliu lui judetean,

d) 14% intr-un conl distinct deschrs pe searna direclier generale regronale
a finanleior publiceiaCministraliei ludelene a finanlelor publice, penku
echtlibrarea bugetelor locale ale comunelor, oragelor, municipiilor gi judelelori

s) 2% intr-un cont distinct deschis pe seama direc{iilor generale regiona:e

9.. ale finantelor publice/admrnistraliilor judetene ale finantelor publice, pentru

f f nanlarea rnstitutrilor publice de spectacole din subordinea autori*lilor
Si o^ adTnrn stralre publice locale ale unitelilor adminis'irativ-leritoriale din judete.

..$ .1,-F,' respertiv leatre, opere si filarmonici.
Pentru anil 2023-2025, cotele defalcate din impoz:tul pe venlt gi sumele

defalcate din taxa pe valoarea addugati pentru echilibra.ea bugetelor iocale
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se repartizeaze potrivit prevederilor afi. 32 9] 33 din Legea nr.273l2006, a
finanlelor publice locale. cu modiricarile gi completdrile ullerioare.

Prin Decizia nr, 20106,01,2022 a Directorului General al Directiei
Generale Regionale a Finanlelor Publice Ploieqti s-a! repartizat pe comune
ora9e, municipii 9i proprlu: judet. sumele defal.ate din taxa pe valoarea
addugate pentru echilibra.ea bugetelor locale aprobale prin anexar|r.7 la

Legea nr 31712021 Si cola de 14% din impozitul pe venit estimal a fi incasat
la bugetul de stat, la nivelul liecirei unit5li administraliv{eritoriale, pentru anril
2022, estin.l5rile pent,u anii 2023 - 20?5 pravind sumele defalcale din 'laxa pe
valoarea ad;ugata pentru echalibrarea bugetelor locale, aprobate peftrLr

. judelul Argeg prin anexa nr.7 la Legea ar. 31712A21 a bugetului de stat pe
anul 242?,9i esttmdrile pentru anii 2fr23 - 2A25 privind cotele defalcate din
impozitul pe venil pentru echllibrarea bugetelor locale.

Sumele repartizate uniiStii durnneavoastrd sunt prev5zrte 1n anexele
nr.'1, 2, 3 9i 4 la decizle.

Tolodata in conformitaie cu art. 39 alin (2) din Legea nr. 27312006 cUf *oo,r,"arir" li"oEi complet5ririle ulterioare. vA comunicam estimarea veniturilorL,
; din coteie defalcate din impozitul pe venit {cota de 65% din impozitul pe

venit - cod indicator 040201) pentru anii 2023 - 2025. dupe cum urmeazal
mil :el '

ladicator An 2023 An 2426 An 2025

acle defalcaie din impozitul pe

verit {cod indicator 04.02.01) 335,00 347,00 362.00

Cu deosebita consideralie,
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9etserviciu Sinteza qi asistenla eirbord.ii Si execuliei bugetetor locale,


