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Referitor la : repartizare sume de la Consiliul Judelean Timis pentru anul 2022 gi estimiri 2023-2025

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 31712021 a bugetului de stat pe anul 2022, Legii nr. 27312006 privind

finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Ordonanlei de Urgenli nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, Consiliul Judelean Timig intrunit In plen in data de
14.01 .2022 v-a aprobat sume pentru: suslinerea programelor de dezvoltare locald, suslinerea programelor de
infrastructurd care necesitd cofinanlare locald, cheltuielile de funclionare, pe care unitdlile administrativ teritoriale,
in mod justificat, nu le pot finanla din venituri proprii, gi drumurile comunale, astfel:
A). Prln HOTARAREA Consiliului Judelean Timig nr. 2 114.01.2022 privind repartizarea sumelor din fondul la
dispozilia consiliului judelean pentru unitdlile administrativ-teritoriale din judelul Timig pe anul 2022 9i estimdri pe

anii2023-2025

Tabel 1. Suma din fondul la dispozilia consiliului judelean (indicator buget 04,02.05)

Suma din fondul la dispozilia consiliului judelean v-a fost repartizatd pentru finanlarea programelor de dezvoltare
locald gi a proiectelor de infrastructuri care necesitd cofinanlare localS, cheituielile de func{ionare, pe care unitdlile
administrativ teritoriale, in mod justificat, nu le pot finanla din venituri proprii.

Tabel 2. Estimdri sume defalcate din taxa pe valoarea addugati gi sume din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2A23-2025

miilel

Nr crt.
Unitatea

administrativ
teritoriald

Estimdri sume echilibrare TVA
(indicator buget 1 1.02.06)

Estimdri sume echilibrare lmpozit pe
venit (indicator buget 04.02.04')

an 2023 an 2024 an2025 an2023 an 2024 an2025
0 1 2 3 4 5 6 7

1 CIACOVA 134 39 39 286 300 313

B). Prin HOTARAREA ConsiliuluiJudefean Timis nr. 3 t14.01.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea addugatd pentru finanlarea. cheltuielilor privind drumurile judelene 9i comunale pe anul 2022 gi

estimdri pe anii 2023 - 2025

Tabel 3. Sume pentru drumurile comunale (indicator buget 11.02.05)

miilei

Nr crt.
Unitatea

administrativ
teritoriald

Suma
aprobatd

2022

ESTIMARI SUME TVA

2023 2024 2025
0 2 3 4 5
1 CIACOVA 201 201 201 201

Suma pentru drumurile comunale v-a fost repartizatd conform Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.
317128.12.2021 , respectiv pentru finanlarea drumurilor. comunale definte conform legislaliei in vigoare.

Repartizarea sumelor din anul 2022pe trimestre, va fi transmisd de citre Direc[ia GeneralS Regionald a Finan[elor
Publice Timig. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale rdspund de modul de utilizare, in conformitate cu
dispoziliile legale, a sumelor repartizate prin prezenta adresd.
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