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NOTĂ
Referitor: repartizarea către bugetele locale a unor sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru anul 2019, conform prevederilor Legii nr. 50/
2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/
2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, a fost
aprobat și aplicat un alt mecanism de echilibrare a bugetelor locale, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/ 2019 – Legea bugetului de stat pentru anul 2019.
Astfel, art. 6 alin. (7) din Legea nr. 50/ 2019 prevede că:
(7) În vederea repartizării sumelor corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe
venit estimate a se încasa la nivelul fiecărei unități administartiv-teritoriale, în termen de
3 zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice transmite
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor
publice modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul fiecărui
judeţ pentru anul 2019 şi nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităţilor
administrativ-teritoriale pe care le vor pune la dispoziţia consiliului judeţean.
De asemenea, art. 6 alin. (18) precizează:
(18) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul
Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie 2018, iar estimarea sumelor ce urmează a
fi încasate în anul 2019 din impozitul pe venit şi din veniturile proprii din impozite şi
taxe locale, aferente fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se face
de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile
judeţene ale finanţelor publice având în vedere datele comunicate potrivit alin. (7).
Estimarea impozitului pe venit şi a veniturilor proprii din impozite şi taxe locale cuprinde
şi sumele încasate anterior publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I şi se comunică unităţilor administrativ-teritoriale în termen de 5 zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
La data prezentă, urmarea unei/ unor sesizări ale unei/ unor unități administrativteritoriale cu privire la nivelul estimat pentru anul 2019 al veniturilor proprii (funcție de
care, prin formula stabilită prin legea bugetului de stat uat-ului i-au fost repartizate sume

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2019), prin adresa nr.
462891/ 18.04.2019 Ministerul Finanțelor Publice face următoarele precizări (în sinteză,
adresa menționată fiind anexată la prezenta notă):
Veniturile proprii al u.a.t.-urilor estimate pentru anul 2019,
comunicate de Ministerul Finanțelor Publice consiliilor județene prin intermediul
Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ Administrațiilor județene ale
finanțelor publice (…) au caracter informativ, de natură să ofere informații asupra
nivelului veniturilor proprii ale u.a.t.-lor avute în vedere la stabilirea sumelor de
echilibrare.
Potrivit art. 6 alin. (18) din lege, Direcțiile generale regionale ale
finanțelor publice/ Administrațiile județene ale finanțelor publice (…) pot face
propriile estimări în funcție de situațiile concrete existente la nivelul fiecărei
unități administrative- teriroriale, pe care le pot pune la dispoziția consiliului
judetean (…).
(…) decizia finală asupra sumelor (venituri proprii) utilizate în procesul de
repartizare aparținea autorităților deliberative de la nivelul județelor.
Întrebări: Sunt corelate precizările din adresa nr. 462891/ 18.04.2019 cu
prevederile Legii nr. 50/ 2019-Legea bugetului de stat pe anul 2019, respectiv art. 6 alin.
(7) și alin. (18)?
Puteau autoritățile deliberative ale județelor să facă propriile estimări ale veniturilor
proprii ale u.a.t-urilor? În baza căror prevederi legale? În baza căror informații/ date din
anii anteriori privind execuția veniturilor proprii ale u.a.t.-urilor? Pentru ce trebuia să
facem 3 instituții aceste estimări?
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