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PR.OTECT rDE rrorAnAnr,
Pentru completarea H.C.L.nr. 10/11.02.2022,,privind aprobarea Bugetului Local al
Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si estimlri 2023 - 2025 qi Bugetul Institufiilor

Publice gi Activitlfilor Finanfate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2022 Si
estimlri 2023 -2025", prin includerea in bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul

2022;i estimiri 2023-2025 a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finan{area de bazl a

unitlfilor de invifimint preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli previzute la
art.l04 alin.(2) Iit.b)-d) din Legea educa(iei na{ionale ll20ll, cu modificirile ;i

completirile ulterioare pentru anul2022;i estimiri pentru anii2023,2024 qi2025,
conform Deciziei 9119.02.2022 a Administrafiei Judefene a Finanfelor Publice

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avfrnd tn vedere:

sumelor defalcate din TVA pe unitilile administrativ -teritoriale ale judelului Gorj gi pe unitali
de invd{imdnt pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor,
municipiilor pentru finanlarea de bazd a unit5lilor de inv[f6m6nt preuniversitr de stat, pentru
categoriile de cheltuieli prevdzute la art.104 alin(2) lit.b)-d) din Legea educafiei na{ionale nr.
112011, cu modificirile qi complet[rile ulterioare pentru anul2022;i estimirile pentru anii2023,
2024 qi2025;

privind repartizarea pe unitSli administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
fi nanlarea cheltu ie I i I or descentral izate pe anul 2022;

privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanfarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oragelor, municipiilor pentru anri 2022 alocate unitdlilor
administrativ-teritoriale prin Deciziile A.J.F.P. Gorj nr. 1/03.01 .2022, nr. 2104.01.2022, nr.
6 / 02.02.2022, nr. 7 I 0 4 .02.2022 9i nr. 9/ I 8.02.2022;

1870/18.02.2022 ale Administrafiei Judelene a Finanlelor Publice Gorj, privind repartizarea pe

trimestre a sumelor defalcate din TVA privind repartizarea pe unitSli administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru finanfarea cheltuielilor descentralizate pe anii 2023, 2024,
2025;

Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si estim[ri 2023 - 2025 Si Bugetul Instituliilor
Publice gi Activitililor Finanlate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2022 Si
estimlri 2023 -2025;

ulterioare;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

ulterioare;



Mircea;

in temeiul prevederilor art. 136, alin.l din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare,

PROPUNE:

ART.I Se aprobl completarea H.C.L.nr. 10/11.02.2022,, privind aprobarea Bugetului
Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Ei estimiri 2023 - 2025 qi Bugetul
Institufiilor Publice qi Activitifilor Finantate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe

a;nul2022 qi estimiri 2023 - 2025' prin includerea in bugetul local al Consiliului Local
Motru pe anul 2022 qi estimlri 2023 -2025 a sumelor defalcate din TVA pentru finanfarea
de bazl a uniti{ilor de invlflmint preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli
previzute la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educafiei na(ionale ll20ll, cu modificlrile
qi completlrile ulterioare pentru anul2022 qi estimlrile pentru anii 2023,2024 qi 2025,
conform anexelor I qi 2 ta prezentul proiect de hotir0re.

ART.2 Prevederile hotlririi vor fi duse la indeplinire de Serviciul Buget, Fina(e,
Contabilitate din cadrul Primlriei Municipiului Motru.

ART.3 Hotlrirea se va comunica Primarului Municipiului Motru,Institu{iei Prefectului Ei

Serviciului Buget, Finanfe Contabilitate din cadrul Primlriei Municipiului Motru.
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pentra completarea H.C.L. nr.10nL02.2022 privind aprobarea bugetului local al
Consiliului Local Motru pe anut 2022 gi estimdri 2023-2025 Si bugetul instituliilor pablice gi

activitdlilorJinanlate integral sau parlial din venituri proprii pe anul2022 Si estimdri 2023-

2025, prin includereain bugetal local ql Consiliului Local Motru pe anul 2022 Ei estimdri

2023-2025 a sumelor defalcate din T.V.A pentruJinanlarea de bazd a anitdlilor de

tnvdldmhnt preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli ptevdzute la art l04
alin.(2) tit.b)-d) din Legea educaliei na{ionale nr.1/2011, cu modtticdrile Ei completdrile

ulterioare pentru onul 2022 Ei estimdrile pentru anii 2023,2024 Si 2025, conform Deciziei

9/18.02.2022 a Administraliei Jude(ene a Finan(elor Publice

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;

- Decizia 9/18.02.2022 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Gori privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unitdli administrativ - teritoriale ale judelului Gori Si pe

uittap de tnvd{dmdnt pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,

municipiilor pentru finanlarea de bazd a unitdlilor de tnvdldmdnt preuniversitar de stat, pentru

categoriile di cheltuieli prevdzute la art. I 04 alin. (2) lit.b)-d) din Legea educaliei nalionale nr. 1/20I I ,

cu modificdrile Si completdrile ulterioare pentru anul 2022 Si estimdrile pentru anii 2023,2024 Si

2025;
- adresa GJG-STZ 1861/18.02.2022 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Gorj,

privind repartizarea pe unitdli administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru

finantorea cheltuielilor descentralizate pe anul 2022;
- adresa GJG-STZ 1862/18.02.2022 a Adminis*aliei Judelene a Finan\elor Publice Gori,

privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2022 alocate unitdlilor
administrativ-teritoriale prin Deciziile A.J.F.P. GORJ nr.1/03.01.2022, nr.2/04.01.2022,

nr. 6/02. 02. 2 0 2 2, nr. 7/04. 02. 2 02 2 Si nr. 9/ I 8. 02. 2 02 2 ;
- adresele GJG-STZ 1868/18.02.2022, GJG-STZ 1569/18.02.2022, GJG-STZ

1870/18.02.2022, ale Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Gori, privind repartizarea pe

unitdli administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate pe anii 2023, 2024 Si 2025;

- prevederile art.2, din HCL nr.t0/11.02.2022 privind includerea tn buget a sumelor

defalcate din TVA destinate finanldrii de bazd a unitd{ilor de tnvdldmdnt preuniversitar de stat,

pentru categoriile de cheltuieli prevdzute la art.l04 alin.(2) ltt.b)-d) din Legea educaliei nalionale

nr.l/2011, cu modificdrile Si completdrile ulterioare pentru anul 2022 Si estimdrile pentru anii
2023,2024 Si 2025;

Se impune aprobarea includerii tn bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si

estimdri 2023-2025 a sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea de bazd a unitdsilor de tnvdldmdnt
preuniversitar de stot, pentru categoriile de cheltuieli prevdzute la art.l04 alin.(2) lit.b)-d) din Legea

educaliei nalionale nr.l/201l, cu modificdrile Si completdrile ulterioare pentru anul 2022 Si estimdrile
pentru anii 2023,2024 Si 2025, conform Deciziei 9/18.02.2022.
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pentru completarea H.C.L, nr.10/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al
Consiliului Local Motru pe anul 2022 gi estimdri 2023-2025 Si bugetul instituliilor publice Si

activitdlilorJinanlote integral sau parlial din venituri proprii pe anul 2022 Si estimdri 2023-

2025, prin includereain bugetul locul al Consiliului Locol Motru pe unul 2022 Ei estimdri
2023-2025 o sumelor defatcote din T.V.A pentrulinan(area de bazd a unitdlilor de

invd(dmilnt preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevdzute la art.104

alin.(2) lit.b)-d) din Legea educo(iei na(ionale nr.1/2011, cu modtftcdrile;i completdrile

ulterioare pentru anul 2022 ;i estimdrile pentru onii 2023,2024 Si 2025' conform Deciziei

9/18.02.2022 o Administra(iei Judelene a Finonlelor Publice

Prin Decizia 9/18.02.2022 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Gori privind
repartizarea sumelor defolcate din TVA pe unitdli administrativ - teritoriale ale iudelului Gori Si pe

,iitap de tnvdldmdnt pentru /inan{area cheltuielilor descentralizate lo nivelul comunelor, oraselor,

municipiilor pentru finanlarea de bazd a unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat, pentru

categoriile de cheltuieli prevdzute la art. I 04 atin. (2) lit.b)-d) din Legea educaliei nalionale nr. I /20 I I ,

cu modificdrile Si completdrile ulterioare pentru anul 2022 Si estimdrile pentru anii 2023,2024 ;i
2025, municipiului Motru iafost alocatd suma de 1.811 mii lei pe anul 2022 , 2316 mii lei pe anul

2023, 2.526 mii lei pe anul 2024 ;i 2718 mii lei pe anul 2025.

in baza adresei GJG-STZ 1861/18.02.2022 a Administraliei Judelene a Finan[elor Publice

Gorj, privind repartizarea pe unitdli administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru

finintarea cheltuielilor descentralizate pe onul 2022, municipiului Motru ia fost alocatd suma de

6.862,5 mii lei iar prin adresa GJG-STZ 1862/18.02.2022 a Administraliei Judelene a Finanlelor

Publice Gorj, au fost repartizate pe trimestre sumele defolcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2022 alocate unitdlilor
administrativ-teritoriale prin Deciziile A.J.F.P. GORJ nr.l/03.01.2022, nr'2/04.01.2022,

nr. 6/02. 02. 2 02 2, nr. 7/04. 0 2. 2 0 2 2 Si nr. 9/ I 8. 02. 202 2.

Conform adreselor GJG-STZ 1868/18.02.2022, GJG-STZ 1869/18.02.2022 Si GJG-STZ

1870/18.02.2022, ale Administrayiei Judelene a Finanlelor Publice Gori, privind repartizarea pe

unitdli administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentrolizate pe anii 2023, 2024 Si 2025, municipiului Motru iau fost alocate urmdtoarele sume,

7.367,5 mii lei pentru anul 2023, 7.577,5 mii lei pentru anul 2024 Ei 7769,5 mii lei pentru anul 2025.

lindnd cont de prevederile art.2, din HCL nr.10/11.02.2022 privind includerea tn buget a

sumelor defalcate din TVA destinate finanldrii de bazd a unitdlilor de fnvd{dmdnt preuniversitar de

stat, pentru categoriile de cheltuieli prevdzute la art.l14 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educaliei

nalionale nr.l/2011, cumodificdrile Si completdrile ulterioare pentru anul 2022 Si estimdrile pentru

anii 2023,2024 Si 2025 se impune aprobarea includerii in bugetul local al Consiliului Local Motru pe

anul 2022 Si estimdri 2023-2025 a sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea de bazd a unitdlilor
de tnvdldmdnt preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevdzute la art.l)4 alin.(2)
lit.b)-d) din Legea educaliei nalionale nr.I/2011, cu modificdrile Si completdrile ulterioare pentru
anul 2022 Ei estimdrile pentru anii 2023,2024 Si 2025, conform Deciziei 9/18.02.2022.

Avdnd tn vedere cele menlionate vd rugdm sd analizali Si sd hotdrdli includerea tn

bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si estimdri 2023-2025, prin completare, a
sumelor defalcate din TVA pentrufinanlarea de bazd a unitdlilor de tnvdldmdnt preuniversitar de stat,

pentru categoriile de cheltuieli prevdzute la art.104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educaliei nalionale
nr.l/2011, cu modiJicdrile qi completdrile ulterioare pentru anul 2022 Si estimdrile pentru anii
2023,2024 Si 2025, conform anexelor 1 Si 2 care sunt parte integrantd din prezentul raport de

specialitate St hotdrdrea ce vafi adoptatd.

$ef Serviciu Buget, Finanle, Contabtlitate,
Perisoreanu Mircea
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