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în conformitate cu prevederile art.33, alin.3, lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr. 

273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem ataşat, în extras, Decizia 

nr.2/18.03.2021 a Şefului A.J.F.P. Vâlcea referitoare la repartizarea pe unităţi administrativ

teritoriale a limitelor sumelor defalcate din TV A pentru echilibrare şl a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale la nivelul judeţului Vâlcea, pe anul 2021 şi 

estimate pentru anii 2022-2024, precum şi Decizia nr.3/18.03.2021 a Şefului A.J.F.P. Vâlcea 

referitoare la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul bugetelor locale din 

judetul Vâlcea pe anul 2021 şi a estimărilor pentru 2022-2024, potrivit Legii bugetului de stat pe 

anul 2021, nr.15/2021. 

Menţionăm că, în anexa ataşată la prezenta adresă, sumele care urmează a fi 

repartizate/aprobate şi comunicate dumneavoastră de către Consiliul Judeţean Vâlcea, 

corespunzătoare acţiunilor menţionate mai jos, apar cu valoarea O, respectiv: 

- sumele reprezentând fond la dispozijia consiliului judetean, potrivit prevederilor art.6 alin.(6) din 

Legea bugetului de stat pe ·anul 2021, nr.15/2021, precum şi sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrare şi a sumele defalcate din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrare, 

destinate achitării arieratelor/susţinerea programelor de dezvoltare locală/cofinanţarea locală, 

după caz, estimate pentru anii 2022-2024, potrivit prevederilor art.33 alin.3) pct.b) din Legea 
\ 

finanţelor publice locale nr.273/2006; 

- sumele defalcate din lVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, potrivit prevederilor 

art.4 lit.c) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021. 

Aceeaşi situaţie se regă§eşte şi în cazul sumelor defalcate din TV A pentru finanţarea 

cheltuielilor materiale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2021, care vor fi 

repartizate şi comunicate după ce va fi aprobată hotărârea de guvern privind standardele de cost 

pe elev pentru anul 2021, pe baza cărora Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea repartizează 

sumele respective, prin act administrativ, potrivit legii. 
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Bugetelor Locale, în format electronic (soan~t şi baza de date). 

Totodată, vă rugăm ca, până la data de 23 martie 2021 să ne comunicaţi pe e~mail, 

propunerea dumneavoastră de repartizare pe trimestre a sumelor defalcate din TVA care revin 

bugetului local pe anul 2021, defalcat pe acţiunile prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 

2021, în vederea transmiterii acesteia spre aprobare Ministerului Finanţelor, în termenul legal. 

Cu stimă, 

Aurelian Pavel Răban 
Şef Administraţie 

Florea Profeanu 
Ttezorier Şef 
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MINISTERUL FINANTELOR 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Va!cea 

anexa la adr. nr.VLG_STZ-4511/18.03.2021 

Repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bug. de stat pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024 

Localitatea BREZOI 

-mii lei-

Prevederi pe anul 
Denumirea indicatorului 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 

blank1 
Total sume def. TVA cheltuieli descentralizate (11.02.02), din care: 2 869.00 3254.00 3255.00 3 255.00 

Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din 
care: 0.00 o.oa o.oa o.oa 

t;; blank2 o.oa o.oa o.oa o.oa 
(Cheltuieli prevazute Ja art. 104 alin2 litb)-d) din Legea educatiei nationale 
" · nr.112011 · o.oa o.oa 0.00 0.00 

' Finantarea burselor scolare 386.00 386.00 386.00 386.00 
Aiutoare pentru incalzirea locuintei 17.00 17.00 17.00 17.00 

„ •• 

Drepturile copiilor cu C.E.S. 351.00 351.00 351.00 351.00 - - ~ ·-· ..:.: . 

Stimulente educationale pentru gradinita Legea 248/2015 50.00 50.00 50.00 50.00 
<·<:<:Asistenti oersonalilindemnizatii lunare persoane handicap grav 2 050.00 2435.00 2435.00 2435.00 

" 
Alte cheltuieli (crese, evidenta populatiei) 15.00 15.00 16.00 16.00 

Sume def. TVA drumuri (11.02.05) o.oa o,oo 0.00 o.oa 
Sume def. TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06) 2 279.00 1 191.00 1 012.00 831.00 

I 

Sume de( din imoozitul pe venit din cota de 63% (cod 040201) 2467.00 2 538.00 2 658.00 2 789.00 
' Sum~.def. imoozitul pe venit din cota de 14% (cod040204) . „ . 769.00 492.00 557.00 659.00 
„ •• 

,sume def. imp: pe venit din cota de 6% - fond la dispoz. cons. jud . 
o.oa o.oa o.oa (cod040205) O:D,O 
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