
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

                               
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/6403 din 24.03.2021 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2021 
a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a 

cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  
pe anii 2022-2024 

 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință extraordinară în 

data de _______, în prezența președintelui și a ____ de consilieri județeni; 
 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr.VIII/6402 din 24.03.2021 al Președintelui 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

-  raportul nr.IV/6415 din 24.03.2021 al Direcției economice din cadrul 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.BNG_STZ-1383/18.03.2021 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud sub nr.IV/5972 din 19.03.2021 prin care se transmite Decizia 
nr.4/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru 
plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, a sumelor 
destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a 
finanţării creşelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2021 şi a estimărilor 
pe anii 2022-2024; 
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- prevederile art.4 lit.c), art.6 alin.(1) lit.c) şi alin.(6) și poziția nr.6 din 
Anexa nr.6 la Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

- prevederile art.2 pct.5, pct.7, pct.16, pct.53, art.25 și art.33 alin.(3)-
(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  avizul nr.________ al Comisiei economice; 
-  avizul nr.________ al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport; 
-  avizul nr.________ al Comisiei de administraţie; 
-  avizul nr.________ al Comisiei de urbanism; 
-  avizul nr.________ al Comisiei juridice și de fonduri europene; 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 

alin.(1) și alin.(2) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
Fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2021, 
constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul 
de stat în anul 2021, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 
 Art.2 Se aprobă estimările privind repartizarea cotei de 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, cod venit 11.02.06 și din sumele din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cod venit 04.02.04, pe anii 2022-
2024, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3 Se aprobă utilizarea de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a 
sumei de 7.852 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene. 

 
 Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  voturi ______ 
„pentru”. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud. 
 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud. 
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 Art.7 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul juridic cu: 
- Direcţia economică; 
- Unităţile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud; 
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud; 
- Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
  

INIŢIATOR: 
PREŞEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 

 
 
 
 
                            Aviz de legalitate: 
                                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                   ALEXANDRINA-CRINA BORȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr._____                                             
Din _______2021  
C.T.I./B.D.F./P.G./1 ex.  
NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie -
art.182 alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare). 

Viza CFP 
 

Verificat: 
Compartiment pregătire documente,  

Monitorul Oficial Local 

Avizat:  
Direcția administrație locală 

Nume, prenume, funcție Sabău Oana-Diana, consilier juridic 
asistent 

Butta Elena, director executiv 

Semnătura: 
 

Semnătura: 
 

Semnătura: 
 

Data: Data: Data: 

 



1 BECLEAN 900 1186
2 BISTRIȚA 100 12603
3 BISTRIȚA BÂRGĂULUI 500 550
5 BRANIȘTEA 500 800
6 BUDACU DE JOS 500 400
7 BUDEȘTI 350 440
8 CĂIANU MIC 800 540
9 CETATE 650 436
10 CHIOCHIȘ 50 1350
11 CHIUZA 400 380
12 CICEU GIURGEȘTI 350 420
13 CICEU MIHĂIEȘTI 550 374
14 COȘBUC 500 403
15 DUMITRA 600 520
16 DUMITRIȚA 500 600
17 FELDRU 200 2250
18 GALAȚII BISTRIȚEI 400 417
19 ILVA MARE 300 1000
20 ILVA MICĂ 500 490
21 JOSENII BÂRGĂULUI 700 470
22 LECHINȚA 900 540
23 LEȘU 100 1000
24 LIVEZILE 900 540
25 LUNCA ILVEI 200 1500
26 MAIERU 900 590
27 MARIȘELU 400 440
28 MATEI 300 1850
29 MĂGURA ILVEI 400 490
30 MICEȘTII DE CÂMPIE 50 1700
31 MILAȘ 350 490
32 MONOR 500 390
33 NĂSĂUD 100 6900
34 NEGRILEȘTI 400 440
35 NIMIGEA 600 510
36 NUȘENI 350 1400
37 PARVA 400 457
38 PETRU RAREȘ 250 1100
39 POIANA ILVEI 400 460

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 privind repartizarea Fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021 
unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsaud

OBSERVAȚII                                                               
(Sume alocate din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului în 

anul 2020, conform HG nr.758/2020,                                        
HG nr.1044/2020, HG nr.1100/2020, 

Anexa 7/03 la Legea nr.15/2021)                                                
mii lei

nr._________ din _______________

                                                       SITUAȚIE 

Propunere repartizare sume alocate 
din fondul la dispoziția Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud                                                            
mii lei                                                                  

(cod venit 04.02.05)

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ

Nr. 
crt.



OBSERVAȚII                                                               
(Sume alocate din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului în 

anul 2020, conform HG nr.758/2020,                                        
HG nr.1044/2020, HG nr.1100/2020, 

Anexa 7/03 la Legea nr.15/2021)                                                
mii lei

Propunere repartizare sume alocate 
din fondul la dispoziția Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud                                                            
mii lei                                                                  

(cod venit 04.02.05)

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ

Nr. 
crt.

40 PRUNDU BÂRGĂULUI 900 473
41 REBRA 400 536
42 REBRIȘOARA 150 1900
43 RODNA 900 517
44 ROMULI 409 540
45 RUNCU SALVEI 50 1850
46 SALVA 400 440
47 SÂNGEORZ BĂI 100 3400
48 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 450 410
49 SILIVAȘU DE CÂMPIE 350 380
50 SPERMEZEU 50 1400
51 ȘANȚ 50 1150
52 ȘIEU 500 414
53 ȘIEU MĂGHERUȘ 100 1100
54 ȘIEU ODORHEI 400 446
55 ȘIEUȚ 500 890
56 ȘINTEREAG 500 540
57 TÂRLIȘUA 525 470
58 TEACA 700 600
59 TELCIU 900 490
60 TIHA BÂRGĂULUI 700 490
61 URIU 500 590
62 URMENIȘ 50 1300
63 ZAGRA 700 588

TOTAL 27134 67340

C.T.I./B.D.F/1ex
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Nr. UNITATEA
crt. ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 2022 2023 2024 2022 2023 2024

1 BECLEAN 493 388 282 309 315 320
2 BISTRIȚA 3740 2941 2142 2344 2385 2427
3 BISTRIȚA BÂRGĂULUI 179 141 103 112 114 116
4 BRANIȘTEA 127 100 73 80 81 83
5 BUDACU DE JOS 130 102 75 82 83 84
6 BUDEȘTI 79 62 45 49 50 51
7 CĂIANU MIC 174 137 100 109 111 113
8 CETATE 117 92 67 73 74 76
9 CHIOCHIȘ 121 95 69 76 77 78
10 CHIUZA 90 71 52 56 57 58
11 CICEU GIURGEȘTI 63 50 36 40 40 41
12 CICEU MIHĂIEȘTI 49 38 28 31 31 32
13 COȘBUC 82 65 47 51 52 53
14 DUMITRA 218 171 125 136 139 141
15 DUMITRIȚA 131 103 75 82 83 85
16 FELDRU 323 254 185 202 206 210
17 GALAȚII BISTRIȚEI 101 80 58 63 65 66
18 ILVA MARE 103 81 59 64 65 67
19 ILVA MICĂ 142 112 82 89 91 92
20 JOSENII BÂRGĂULUI 216 170 124 135 138 140
21 LECHINȚA 253 199 145 159 161 164
22 LEȘU 119 94 68 75 76 77
23 LIVEZILE 204 160 117 128 130 132
24 LUNCA ILVEI 134 105 77 84 85 87
25 MĂGURA ILVEI 88 69 50 55 56 57
26 MAIERU 326 256 187 204 208 212
27 MARIȘELU 104 82 60 65 67 68
28 MATEI 107 84 61 67 68 69
29 MICEȘTII DE CÂMPIE 46 36 26 29 29 30
30 MILAȘ 53 41 30 33 34 34

SITUAŢIA

pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022-2024

la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr._________ din _______________

Anexa nr.2

estimărilor privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit 

SUME DEFALCATE DIN TVA  11.02.06
COTE DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 

VENIT   04.02.04



Nr. UNITATEA
crt. ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 2022 2023 2024 2022 2023 2024

SUME DEFALCATE DIN TVA  11.02.06
COTE DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 

VENIT   04.02.04

31 MONOR 59 46 34 37 37 38
32 NĂSĂUD 478 376 274 300 305 310
33 NEGRILEȘTI 100 78 57 62 64 65
34 NIMIGEA 220 173 126 138 140 142
35 NUȘENI 116 91 66 73 74 75
36 PARVA 105 83 60 66 67 68
37 PETRU RAREȘ 155 122 89 97 99 100
38 POIANA ILVEI 64 50 37 40 41 42
39 PRUNDU BÂRGĂULUI 262 206 150 164 167 170
40 REBRA 111 87 63 69 71 72
41 REBRIȘOARA 200 157 115 125 128 130
42 RODNA 262 206 150 164 167 170
43 ROMULI 73 57 42 46 46 47
44 RUNCU SALVEI 54 42 31 34 34 35
45 SALVA 115 90 66 72 73 74
46 ȘANȚ 142 111 81 89 90 92
47 ȘIEU 121 95 69 76 77 79
48 ȘIEU MĂGHERUȘ 182 143 104 114 116 118
49 ȘIEU ODORHEI 96 76 55 60 61 62
50 ȘIEUȚ 108 85 62 67 69 70
51 SILIVAȘU DE CÂMPIE 41 32 23 26 26 27
52 SÂNGEORZ BĂI 468 368 268 294 299 304
53 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 59 46 34 37 38 38
54 ȘINTEREAG 150 118 86 94 95 97
55 SPERMEZEU 154 121 88 96 98 100
56 TEACA 240 189 137 150 153 156
57 TELCIU 249 196 142 156 159 161
58 TIHA BÂRGĂULUI 269 211 154 169 171 174
59 TÂRLIȘUA 141 111 81 88 90 91
60 URIU 150 118 86 94 96 97
61 URMENIȘ 81 63 46 50 51 52
62 ZAGRA 140 114 79 93 95 95
63 TOTAL 13277 10440 7603 8322 8468 8614

C.T.I./B.D.F./1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD                 
CABINET PREŞEDINTE  
Nr.VIII/6402 din 24.03.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2021 

a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a 
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  

pe anii 2022-2024 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe 
anul 2021, la nivelul consiliul judeţean se constituie, din cota de 6% din 
impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2021, un fond la dispoziția 
consiliului județean care se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale de 
pe raza judeţului, prin hotărâre a consiliului judeţean. Potrivit prevederilor 
actului normativ anterior menționat, sumele corespunzătoare cotei de 6% din 
impozitul pe venit se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 
27.134 mii lei.  

Fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral în anul 
2021 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea 
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi 
pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din 
judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din 
impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale. 

Astfel, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a solicitat unităţilor 
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud transmiterea 
necesarului de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, 
pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din 
veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale. 

Prin adresa nr.BNG_STZ-1383/18.03.2021 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud sub nr.IV/5972/19.03.2021, a fost comunicată Decizia nr.4/2021 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor 
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alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor 
destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru plata 
stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 
stimulării participării în învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, a sumelor 
destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a 
finanţării creşelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2021 şi a estimărilor 
pe anii 2022 – 2024.  

Ținând cont de dispozițiile prevăzute în decizia anterior menționată, în 
urma analizării necesarului de sume transmis de unitățile administrativ-
teritoriale, coroborat cu sumele alocate din fondul de rezervă bugetară direct 
unităților administrativ-teritoriale în perioada noiembrie-decembrie 2020, s-au 
întocmit propunerile privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 
sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean. 

De asemenea, în temeiul legii și a deciziei Agenției Județene a 
Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, este necesară aprobarea estimărilor 
privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-
Năsăud a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, cod venit 11.02.06 și din sumele din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe cod 
venit 04.02.04, pe anii 2022-2024. 

Totodată, prin anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 a 
fost repartizată județului Bistrița-Năsăud suma de 7.852 mii lei destinată 
finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a acestor sume se face de către consiliul 
județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și 
starea tehnică a drumurilor. 

Astfel, s-a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale comunicarea 
necesarului de sume pentru drumuri comunale, iar Serviciului administrare 
drumuri județene comunicarea necesarului de sume pentru finanțarea 
drumurilor județene, în funcție de starea tehnică și lungimea acestora.   

În urma centralizării datelor transmise de unităţile administrativ-
teritoriale a rezultat că acestea au solicitat fonduri pentru drumuri comunale 
în sumă de 4.339.345 mii lei, iar Serviciul administrare drumuri județene a 
solicitat fonduri în sumă totală de 126.042 mii lei, propunând totodată ca 
suma de 7.852 mii lei alocată judeţului pentru finanțarea cheltuielilor cu 
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drumurile comunale și județene să fie utilizată integral de către Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene, ţinând cont de numărul mare al drumurilor aflate în reabilitare, 
modernizare sau reparare, drumuri care deservesc un număr semnificativ de 
cetăţeni ai județului.    

Din compararea sumelor necesare pentru finanțarea drumurilor 
comunale și județene raportat la sumele alocate județului se observă în mod 
clar faptul că această sumă este insuficientă.  

Astfel, ţinând cont de numărul mare al drumurilor județene aflate în 
reabilitare, modernizare sau reparare, drumuri care deservesc cetăţeni din tot 
județul, propun utilizarea integrală a sumei de 7.852 mii lei de către Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene în anul 2021, drumuri care vor asigura funcționalitatea întregului 
drum, origine-destinație, favorizând astfel exploatarea acestuia în condiții de 
siguranță și confort de către toate comunitățile ce se regăsesc pe traseul 
drumului. 

 Prin Nota de fundamentare nr.IVA/6242/23.03.2021 a Serviciului 
buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției economice se propune 
inițierea Proiectului de hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2021 a fondului la 
dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a cotei de 20% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
şi din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe anii 2022-2024.  
              Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de 
hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în 
anul 2021 a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud şi a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  
pe anii 2022-2024. 

 
 

INIŢIATOR: 
PREȘEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Bugnar Daniela Florina, şef serviciu şi Pop Gabriela, consilier superior/1 ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                                 
DIRECŢIA ECONOMICĂ                               
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIŢII 
Nr.IVA/6242/23.03.2021 
 
                                                                                APROBAT, 
                                                                 ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                                                   Grigore-Florin Moldovan 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2021 

a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a 
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  

pe anii 2022-2024 
 

 
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.15/2021 

- Legea bugetului de stat pe anul 2021, la nivelul județului se constituie, din 
cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în 
anul 2021, un fond la dispoziția consiliului județean, care se repartizează 
unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului prin hotărâre a 
consiliului judeţean.  

Potrivit art.6 alin.(6) din Legea nr.15/2021, sumele corespunzătoare  
cotei de 6% din impozitul pe venit se repartizează în mod egal județelor, în 
limita sumei de 27.134 mii lei. Această sumă se repartizează integral în anul 
2021, comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea 
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi 
pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din 
judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din 
impozitul pe venit repartizat potrivit art.6 alin.(1) lit.b) şi d) din Legea 
nr.15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021  şi din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Astfel, prin adresa nr.BNG_STZ-1383/18.03.2021 a Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.IV/5972/19.03.2021, a fost comunicată 
Decizia nr.4/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
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adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru 
plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, a sumelor 
destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a 
finanţării creşelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2021 şi a estimărilor 
pe anii 2022 – 2024.  

Conform art.6 din Decizia nr.4/2021 a Şefului Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, suma corespunzătoare cotei de 6% din 
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, este în 
limita sumei de 27.134 mii lei și reprezintă fond la dispoziţia consiliului 
judeţean.  

Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din 
fond, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea 
legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în 
scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului prezentarea 
de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute anterior.  

Astfel, prin adresa nr.IVA/5336/12.03.2021, Macheta nr.1, Direcția 
economică, Serviciul buget monitorizare investiții, a solicitat unităţilor 
administrativ-teritoriale comunicarea necesarului de sume, conform legii 
bugetului de stat pe anul 2021. Solicitarea scrisă a fost transmisă prin e-mail 
tututor unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, iar 
acestea au transmis necesarul de sume pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe 
care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot 
finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Necesarul de sume transmis 
de către unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud a fost 
sintetizat potrivit centralizatorului, anexă la prezenta notă de fundamentare. 

Sumele repartizate potrivit prevederilor art.6 alin.(6) din Legea 
bugetului de stat pe anul 2021 se reflectă în bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale la o poziţie de venituri distinctă. 

La art.3 din Decizia nr.4/2021 a Şefului Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, sunt prevăzute estimările pentru anii 2022-
2024 a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, cod venit 11.02.06 și din sumele din cote 
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defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cod venit 
04.02.04, în vederea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale.  
 Estimările care urmează a se repartiza se compun din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 
sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale (20%), astfel: 
Cod venit 11.02.06 

Anul 2022  = 13.277 mii lei 
Anul 2023  = 10.440 mii lei 
Anul 2024  =   7.603 mii lei 

Cod venit 04.02.04 
Anul 2022  =  8.322 mii lei 
Anul 2023  =  8.468 mii lei 
Anul 2024  =  8.614 mii lei 
Astfel, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.15/2021 a 
bugetului de stat pe anul 2021 este necesară repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a estimărilor de mai sus. 

Potrivit prevederilor art.4 lit.c) din Legea bugetului de stat pe anul 
2021, prin Anexa nr.6 la lege a fost repartizată judeţului Bistriţa-Năsăud 
suma de 7.852 mii lei, la cod venit 11.02.05 pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile județene și comunale. Această sumă se repartizează pe 
unități administrativ-teritoriale de către consiliul judeţean prin hotărâre,  după 
consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor.  

Astfel, prin adresa nr.IVA/5336/12.03.2021, Macheta nr.2, Direcția 
economică, Serviciul buget monitorizare investiții, a solicitat unităţilor 
administrativ-teritoriale comunicarea necesarului de sume pentru drumuri 
comunale, funcție de starea tehnică și lungimea acestora, conform legii 
bugetului de stat pe anul 2021, iar prin adresa nr.IVA/5395/12.03.2021 a 
solicitat către Serviciul administrare drumuri județene transmiterea 
necesarului de sume pentru drumurile județene ținând cont de starea tehnică 
și lungimea drumurilor. 

Astfel, în urma centralizării datelor transmise de unităţile administrativ-
teritoriale a rezultat că acestea au solicitat fonduri pentru drumuri comunale 
în sumă de 4.339.345 mii lei, iar Serviciul administrare drumuri județene prin 
adresa nr.IIIA/5395/23.03.2021 a solicitat fonduri în sumă totală de 126.042 
mii lei, propunând totodată ca suma de  7.852 mii lei alocată judeţului pentru 
finanțarea cheltuielilor cu drumurile comunale și județene să fie utilizată 
integral de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene, ţinând cont de numărul mare al 
drumurilor aflate în reabilitare, modernizare sau reparare, drumuri care 
deservesc un număr semnificativ de cetăţeni ai județului.    
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        Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile 
art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede 
faptul că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor 
administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea 
Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale în anul 2021 a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud şi a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 
sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe anii 2022-2024. 
 
 
 

ȘEF SERVICIU,      CONSILIER SUPERIOR, 
  Daniela Florina Bugnar                    Gabriela Pop 
 
 
 
 
 
 
 
 
          VIZĂ C.F.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Bugnar Daniela Florina, şef serviciu şi Pop Gabriela, consilier superior/1 ex. 



1 BISTRIȚA BÂRGĂULUI 1026 1794 671 3491 1200 550
2 BRANIȘTEA 0 286 550 836 800
3 BUDACU DE JOS 736 800 500 2036 400
4 BUDEȘTI 2000 1170 180 3350 440
5 CĂIANU MIC 25237 1144 6784 33165 200 540
6 CETATE 16000 8000 2000 26000 10000 436
7 CICEU GIURGEȘTI 463 350 1200 2013 500 420
8 CICEU MIHĂIEȘTI 33380 250 160 33790 374
9 CHIOCHIȘ 1113 2203 200 3516 1350

10 CHIUZA 617 3181 500 4298 2157 380
11 COȘBUC 220 1380 250 1850 10800 403
12 DUMITRA 180 850 789 1819 400 520
13 DUMITRIȚA 2788 3315 265 6368 250 600
14 FELDRU 120 293 269 682 250 2250
15 GALAȚII BISTRIȚEI 2400 480 1083 3963 130 417
16 ILVA MARE 1196 1380 100 2676 10800 1000
17 ILVA MICĂ 4000 1108 200 5308 3000 490
18 JOSENII BÂRGĂULUI 0 1430 850 2280 200 470
19 LECHINȚA 3200 1200 1000 5400 1500 540
20 LEȘU 300 0 3420 3720 45000 1000
21 LIVEZILE 2375 915 200 3490 540
22 LUNCA ILVEI 1345 1500 3889 6734 2600 1500
23 MAIERU 8914 650 400 9964 300 590
24 MATEI 1235 6441 169 7845 1850

Susținerea 
programelor de 

infrastructură care 
necesită cofinanțare 

locală  mii lei 

Cheltuieli de 
funcționare                    

mii lei

Susținerea 
programelor de 

dezvoltare locală      
mii lei

Anexa la Nota de fundamentare
Nr.IV/6242 din 23.03.2021

unitatile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
privind solicitarile transmise de 

CENTRALIZATOR

Sume solicitate 
pentru drumuri 
comunale mii lei 

LOCALITATEA
TOTAL sume 

solicitate                 
mii lei 

Nr. 
crt.

Sume alocate din 
Fondul la dispozitia 

guvernului in 
perioada oct-dec 

2020  mii lei



Susținerea 
programelor de 

infrastructură care 
necesită cofinanțare 

locală  mii lei 

Cheltuieli de 
funcționare                    

mii lei

Susținerea 
programelor de 

dezvoltare locală      
mii lei

Sume solicitate 
pentru drumuri 
comunale mii lei 

LOCALITATEA
TOTAL sume 

solicitate                 
mii lei 

Nr. 
crt.

Sume alocate din 
Fondul la dispozitia 

guvernului in 
perioada oct-dec 

2020  mii lei

25 MĂGURA ILVEI 800 4000 1000 5800 1000 490
26 MĂRIȘELU 2705 220 700 3625 5097 440
27 MICEȘTII DE CÂMPIE 500 100 100 700 600 1700
28 MILAȘ 0 3010 850 3860 19526 490
29 MONOR 1400 1000 750 3150 270 390
30 NEGRILEȘTI 600 0 500 1100 17000 440
31 NIMIGEA 435 2942 265 3642 510
32 NUȘENI 150 500 500 1150 1200 1400
33 PARVA 2000 2800 250 5050 4000 457
34 PETRU RAREȘ 2300 1050 1200 4550 800 1100
35 POIANA ILVEI 6400 2200 1800 10400 35305 460
36 PRUNDU BÂRGĂULUI 3208 2194 1884 7286 3228 473
37 REBRA 450 400 700 1550 800 536
38 REBRIȘOARA 400000 3200000 500000 4100000 4000000 1900
39 RODNA 554 6800 2400 9754 5000 517
40 ROMULI 150 1600 1000 2750 700 540
41 RUNCU SALVEI 520 3000 30 3550 400 1850
42 SALVA 300 1300 1600 200 440
43 SILIVAȘU DE CÂMPIE 1470 250 1350 3070 150 380
44 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1900 1900 20700 410
45 SPERMEZEU 1024 1410 250 2684 2879 1400
46 ȘANȚ 3700 800 550 5050 3000 1150
47 ȘIEU 300 200 300 800 300 414
48 ȘIEUȚ 2000 3902 1198 7100 3800 890
49 ȘIEU MĂGHERUȘ 90 500 0 590 200 1100
50 ȘIEU ODORHEI 400 300 700 1400 400 446
51 ȘINTEREAG 2000 2200 5800 10000 50 540
52 TEACA 1400 1600 3000 6000 4900 600
53 TELCIU 51270 305 500 52075 102935 490
54 TIHA BÂRGĂULUI 300 900 350 1550 600 490
55 TÂRLIȘUA 1962 750 500 3212 500 470
56 URIU 250 75 1500 1825 10763 590
57 URMENIȘ 250 500 600 1350 500 1300
58 ZAGRA 748 400 700 1848 750 588



Susținerea 
programelor de 

infrastructură care 
necesită cofinanțare 

locală  mii lei 

Cheltuieli de 
funcționare                    

mii lei

Susținerea 
programelor de 

dezvoltare locală      
mii lei

Sume solicitate 
pentru drumuri 
comunale mii lei 

LOCALITATEA
TOTAL sume 

solicitate                 
mii lei 

Nr. 
crt.

Sume alocate din 
Fondul la dispozitia 

guvernului in 
perioada oct-dec 

2020  mii lei

598481 3287328 558756 4444565 4336840 43251
59 BISTRIȚA 9478 911 14488 24877 12603
60 BECLEAN 1500 2500 325 4325 1186
61 NĂSĂUD 2700 0 0 2700 6900
62 SÂNGEORZ BĂI 0 7700 8800 16500 2505 3400

13678 11111 23613 48402 2505 24089
612159 3298439 582369 4492967 4339345 67340

TOTAL ORASE
TOTAL

NOTA: Sumele au fost preluate din solicitările transmise de unitățile administrativ-teritoriale

BDF/PG/1 ex.

TOTAL COMUNE



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
DIRECȚIA ECONOMICĂ                
Nr. IV/6415 din 24.03.2021 
 
 

R A P O R T 
asupra Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale în anul 2021 a fondului la dispoziția 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a cotei de 20% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  

pe anii 2022-2024 
 
 

 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.VIII/6402 din 24.03.2021 al Președintelui 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

adresa nr.BNG_STZ-1383/18.03.2021 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud sub nr.IV/5972 din 19.03.2021 prin care se transmite Decizia 
nr.4/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru 
plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, a sumelor 
destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a 
finanţării creşelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri pe anul 2021 şi a estimărilor 
pe anii 2022-2024; 

- prevederile art.4 lit.c), art.6 alin.(1) lit.c) şi alin.(6) și poziția nr.6 din 
Anexa nr.6 la Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

- prevederile art.2 pct.5, pct.7, pct.16, pct.53, art.25 și art.33 alin.(3)-
(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 
alin.(1) și alin.(2) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul 
de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 
2021 a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a cotei de 
20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022-2024. 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.c) şi alin.(6) din Legea 
nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, la nivelul consiliul judeţean se 
constituie, din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 
2021, un fond la dispoziția consiliului județean care se repartizează unităţilor 
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, prin hotărâre a consiliului 
judeţean.  

Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în anul 2021, se repartizează în mod egal judeţelor, 
în limita sumei de 27.134 mii lei. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia 
consiliului judeţean se repartizează integral în anul 2021 comunelor, oraşelor 
şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile 
de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod 
justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit 
şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 

Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din 
fond, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea 
legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în 
scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului prezentarea 
de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute anterior.  

Prin adresa nr.IVA/5336/12.03.2021 s-a solicitat unităţilor administrativ-
teritoriale de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud transmiterea necesarului de 
sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea 
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi 
pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din 
judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 
În urma analizării necesarului de sume transmis de unitățile administrativ-
teritoriale, coroborate cu sumele alocate din fondul de rezervă bugetară 
direct unităților administrativ-teritoriale în perioada noiembrie-decembrie 
2020, propunerile privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 
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sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean sunt prezentate în Anexa 
nr.1 la proiectul de hotărâre. 

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea 
estimărilor privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale din 
județul Bistrița-Năsăud a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cod venit 11.02.06 și 
din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe cod venit 04.02.04, pe anii 2022-2024, conform Anexei 
nr.2 la proiectul de hotărâre. 

Tototdată, prin anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 a 
fost repartizată județului Bistrița-Năsăud suma de 7.852 mii lei destinată 
finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a acestor sume se face de către consiliul 
județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și 
starea tehnică a drumurilor. 

Astfel, s-a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale comunicarea 
necesarului de sume pentru drumuri comunale, iar Serviciului administrare 
drumuri județene comunicarea necesarului de sume pentru finanțarea 
drumurilor județene, în funcție de starea tehnică și lungimea acestora.   

În urma centralizării datelor transmise de unităţile administrativ-
teritoriale a rezultat că acestea au solicitat fonduri pentru drumuri comunale 
în sumă de 4.339.345 mii lei, iar Serviciul administrare drumuri județene a 
solicitat fonduri în sumă totală de 126.042 mii lei, propunând totodată ca 
suma de 7.852 mii lei alocată judeţului pentru finanțarea cheltuielilor cu 
drumurile comunale și județene să fie utilizată integral de către Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene, ţinând cont de numărul mare al drumurilor aflate în reabilitare, 
modernizare sau reparare, drumuri care deservesc un număr semnificativ de 
cetăţeni ai județului.    

Din compararea sumelor necesare pentru finanțarea drumurilor 
comunale și județene raportat la sumele alocate județului se observă în mod 
clar faptul că această sumă este insuficientă.  

Astfel, ţinând cont de numărul mare al drumurilor aflate în reabilitare, 
modernizare sau reparare, drumuri care deservesc cetăţeni din tot județul, se 
propune utilizarea integrală a sumei de 7.852 mii lei de către Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene în anul 2021, drumuri care vor asigura funcționalitatea întregului 
drum, origine-destinație, favorizând astfel exploatarea acestuia în condiții de 
siguranță și confort de către toate comunitățile ce se regăsesc pe traseul 
drumului.  

Având în vedere cele de mai sus, constat că sunt îndeplinite condiţiile 
legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale în anul 2021 a fondului la dispoziția 
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Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a cotei de 20% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022-2024 să fie 
dezbătut în comisii şi supus adoptării în plenul consiliului județean. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Teofil Iulian Cioarbă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Teofil Iulian Cioarbă, director executiv/1 ex. 
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