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 PROIECT 

 
H O T Ă R Â R E  

cu privire la modificarea repartizării pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

 
   
 Având  în vedere : 
- referatul de aprobare nr.2325/22.02.2023 al Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt; 
- prevederile art. 4 lit. c) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de 
stat pe anul 2023, precum și prevederile poziției nr. 30 din Anexa 
nr. 6 la aceeași lege; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/26.01.2023 
cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale 
pentru anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026; 
-   raportul nr. 2235/20.02.2023 al Direcției Tehnice și Investiții 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
aprobat de ordonatorul de credite; 
- prevederile art. 18 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- procesul-verbal nr.2283/21.02.2023 privind consultarea 
structurilor asociative ale primarilor din județul Olt, 
 
       În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și f), art. 182 
alin. (1) si alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) si art. 196 



alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
          Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. Se aprobă modificarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene 
și comunale pentru anul 2023, conform Anexei care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale menționate în anexa la 
prezenta hotărâre, răspund pentru modul de utilizare, în 
conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate prin 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice,  
Buget - Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției 
Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui 
Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

mii lei

23.859 0 23.859

1 Judeţul Olt 23.859 -1.500 22.359

Total Comune 0 1.500 1.500

1 Comuna Dobrețu 400 400

2 Comuna Movileni 300 300

3 Comuna Slătioara 500 500

4 Comuna Spineni 300 300

TOTAL

Program inițial 

2023

 Impozite și Taxe

Nicolaie BUŞOIU

Şef Serviciu Tehnic, Investiții

DIRECTOR EXECUTIV

Influențe +/-
Program 

rectificat

Mihaela NEGRILĂ

Constanţa DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV

Cornel MOTOI

Şef Serviciu Buget,

judeţene şi comunale pentru anul 2023

Unitatea administrativ teritorială

ANEXA

la Proiectul de Hotărâre 

nr.43 /22.02.2023

Modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

Nr. 

crt.
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Nr.2325/22.02.2023 
 

 
 
 

Referat de aprobare  
la Proiectul de Hotărâre cu privire la 

modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor   defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale pentru anul 2023 
 
 
 

Proiectul de Hotărâre propune modificarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023. 

Conform prevederilor art. 4 lit. c) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe 
anul 2023, „din taxa pe valoarea adăugată se alocă 23.247,7 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele locale, din care: […] c) 800,0 milioane lei destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit 
anexei nr. 6.  
         Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean, 
prin hotarare, după consultarea primarilor, in funcție de lungimea si starea tehnică a 
drumurilor.” 
         Conform poziției nr. 30 din Anexa nr. 6 la Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat 
pe anul 2023, Județului Olt i-au fost repartizate sume defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023 și 
estimări pe anii 2024-2026, după cum urmează: 

➢ sume defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale pentru anul 
2023=23.859 mii lei și estimări pe anii: 2024=17.895 mii lei, 2025=17.895 mii 
lei și 2026=17.895mii lei. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 16/26.01.2023 cu privire la: 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru 
anul 2023  și estimări  pe anii 2024-2026, suma de 23.859 mii lei aferentă anului 2023 a 
fost repartizată Unității Administrativ Teritoriale Județul Olt. 

Cu raportul nr. 2235/20.02.2023, Direcția Tehnică și Investiții ne aduce la 
cunoștință că s-a făcut o reverificare a stării drumurilor comunale din comunele: Movileni 
- DC 93 A, Spineni - DC 195 și DC 46, Dobrețu - DC 191 și Slătioara - DC 90 A, și s-a 
constatat că aceste drumuri comunale au nevoie urgentă de reparații în vederea 
asigurării traficului rutier în condiții de siguranță. 
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 Astfel se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei, după cum urmează: 
 - UAT Comuna Movileni, suma de 300 mii lei; 
 - UAT Comuna Spineni, suma de 300 mii lei; 
 - UAT Comuna Dobrețu, suma de 400 mii lei; 
 - UAT Comuna Slătioara, suma de 500 mii lei, prin diminuarea cu aceeași sumă 
de la UAT Județul Olt. 
          În vederea respectării principiului consultării stabilit la art. 18 din Legea finanțelor 
publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile art. 4 lit. c) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, la 
sediul Consiliului Județean Olt a avut loc consultarea reprezentanților structurilor 
asociative ale primarilor comunelor, orașelor și municipiilor din județul Olt, respectiv 
ACoR Olt, AOR Olt și AMR Olt. 

În urma analizei și dezbaterilor s-a propus modificarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023, conform 
anexei la proiectul de hotărâre. 

În acest sens s-a încheiat Procesul verbal nr.2283/21.02.2023.  

Față de cele prezentate precizez că proiectul de hotărâre  cu privire  la 
modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pentru anul 2023, îndeplinește condițiile legale și  propun 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 

 
INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT 
Direcția Economică, Buget - Finanțe 
Direcția Tehnică și Investiții 
Nr.2330 /22.02.2023 

     APROB                 
PREȘEDINTE 

        Marius OPRESCU 
 
 
  

         AVIZAT                                                                                  AVIZAT                                              
VICEPREȘEDINTE                                                              VICEPREȘEDINTE 
Ionuț-Cătălin IVAN                                                             Virgil DELUREANU                                                   

 
 
 
 

                                                                       
    Ioan CIUGULEA 

Raport 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la 

modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale pentru anul 2023  
 

 
 
          Conform prevederilor art. 4 lit. c) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe 
anul 2023, „din taxa pe valoarea adăugată se alocă 23.247,7 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele locale, din care: […] c) 800,0 milioane lei destinate 
finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe 
județe potrivit anexei nr. 6.  
         Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul 
județean, prin hotarare, după consultarea primarilor, in funcție de lungimea si starea 
tehnică a drumurilor.” 
         Conform poziției nr. 30 din Anexa nr. 6 la Legea nr. 368/2022 a bugetului de 
stat pe anul 2023, Județului Olt i-au fost repartizate sume defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023 și 
estimări pe anii 2024-2026, după cum urmează: 

➢ sume defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale pentru 
anul 2023=23.859 mii lei și estimări pe anii: 2024=17.895 mii lei, 
2025=17.895 mii lei și 2026=17.895mii lei. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 16/26.01.2023 cu privire la: 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023  și estimări  pe anii 2024-2026, suma de 23.859 mii lei 
aferentă anului 2023 a fost repartizată Unității Administrativ Teritoriale Județul Olt. 
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Cu raportul nr. 2235/20.02.2023, Direcția Tehnică și Investiții ne aduce la 
cunoștință că s-a făcut o reverificare a stării drumurilor comunale din comunele: 
Movileni - DC 93 A, Spineni - DC 195 și DC 46, Dobrețu - DC 191 și Slătioara - DC 
90 A, și s-a constatat că aceste drumuri comunale au nevoie urgentă de reparații în 
vederea asigurării traficului rutier în condiții de siguranță. 
 Astfel se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei, după cum urmează: 
 - UAT Comuna Movileni, suma de 300 mii lei; 
 - UAT Comuna Spineni, suma de 300 mii lei; 
 - UAT Comuna Dobrețu, suma de 400 mii lei; 
 - UAT Comuna Slătioara, suma de 500 mii lei, prin diminuarea cu aceeași 
sumă de la UAT Județul Olt. 
          În vederea respectării principiului consultării stabilit la art. 18 din Legea 
finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. 4 lit. c) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe 
anul 2023, la sediul Consiliului Județean Olt a avut loc consultarea reprezentanților 
structurilor asociative ale primarilor comunelor, orașelor și municipiilor din județul Olt, 
respectiv ACoR Olt, AOR Olt și AMR Olt. 

În urma analizei și dezbaterilor s-a propus modificarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023, 
conform anexei la proiectul de hotărâre. 

În acest sens s-a încheiat Procesul verbal nr.2283/21.02.2023.  
Față de cele prezentate precizăm că proiectul de hotărâre  cu privire  la 

modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023, îndeplinește condițiile legale și se propune aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
 
 
  DIRECTOR EXECUTIV                                                         Șef Serviciu Buget 
    Constanța DUMITRU                                                           Impozite și Taxe                  
                                                                                                 Nicolaie BUȘOIU 
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        Cornel MOTOI                                                                  Tehnic și Investiții                 
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