ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA GORGOTA
PRIMAR

14.PROIECT
D ISP OZIŢ I E

privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Gorgota pe anul 2022
şi estimările acestuia pentru anii 2023-2025
Primarul comunei Gorgota, judetul Prahova;
Având în vedere:
-Raportul nr. 600/27.01.2022 şi Proiectul de dispoziţie privind aprobarea proiectului de buget al
Comunei Gorgota pe anul 2022 şi estimările acestuia pentru anii 2023-2025 nr. 14/28.01.2022
întocmite de Biroul Economic-financiar din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Gorgota,
judeţul Prahova;
· Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 467737 /13.12.2021 prin care au fost transmise
limitele pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2022 şi estimările acestuia pentru anii 2023-2025;
- Adresa Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Pulice
Prahova nr. 9009/15.12.2021 prin care s-au transmis Unităţilor Administrativ Teritoriale
„Scrisoarea-Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de
buget pe pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025, precum şi limita sumelor defalcate
din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale p anul 2022 şi estimările pe
anii 2023-2025;
-Decizia Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Pulice Ploieşti, judeţul
Prahova nr. 1422/27.12.2021;
În conformitate cu prevederile:
-art. 38 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea responsabilităţii fiscal-ugetare nr. 69/2010, repulicare 2, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgen,tă a Guvernului nr.
57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se aprobă proiectul de buget al Comunei Gorgota pe anul 2022 şi estimările acestuia
pentru anii 2023-2025, conform anexei la prezenta dispoziţie.
Art.2. Cu ducerea la îndeplnire se însărcinează Biroul Economic-financiar din cadrul
aparatului de specialitate al Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege, Biroului Economic-financiar şi Prefectului judeţului Prahova.

Gorgota,

Contrasemnează pentru legalitate,
în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din
0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
SECRETAR GENERAL,
Anca Dănilă
,:,

Nr. .................................. �::::::R::::1:;:::::::::::----
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA G O R G O T A
Biroul Economic- Financiar
Nr inreg6o0/
�I.J-o(.'9o2,'l,
RAPORT
pentru întocmirea proiectului de buget pentru anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025

�

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, se propune spre aprobare proiectul de
buget pentru anul 2022 si estimari pentru anii 2022-2025 care se va face in baza prevederilor
Legii nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, Scrisorii Cadru a Ministerului
Finantelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de
buget pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, precum si limita sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, a Deciziei nr. 1422/27.12.2022 a
Directorului General al Directiei Generale Regionale Finante Publice Ploiesti.
In conformitate cu prevederile legale, ordonatorul de credite răspunde de elaborarea şi
fundamentarea proiectului de buget propriu. Proiectele bugetelor se elaborează de către
ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere:
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se
elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani, elaborate de organele abilitate;
b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi cadrul de
cheltuieli pe termen mediu;
c) prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe încheiate, ale memorandumurilor de
finanţare sau ale altor acorduri internaţionale, semnate şi/sau ratificate;
d) politicile şi strategiile sectoriale şi locale, precum şi priorităţile stabilite în formularea
propunerilor de buget;
e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
f) programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni
sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de
eficienţă. Programele sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program, care
trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi
estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori precişi, a căror alegere este justificată;
g) programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ
teritoriale, în concordantă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal
sau local.
ln conformitate cu prevederile art.38 sin Legea nr.273/2006, Lege privind finantele
publice locale actualizata, ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite,
elaborează şi depun la direcţiile generale ale finanţelor publice proiectele bugetelor locale
echilibrate şi anexele la acestea pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru
următorii 3 ani.
Propunerile de buget se va formula de catre ordonatorul principal de credite in
conformitate cu principiile si prevederile stipulate in Legea privind finantele publice locale nr.
273/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii resposabilitatîi
fiscal bugetare nr. 69/201 O, cu modificarile si completarile ulterioare.
Fata de cele de mai sus si in conformitate cu dispozitiile transmise p e cale
electronica ( email) de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti
Serviciul Sinteza, Asistenta, Elaborare si Executie Bugete Locale, propun emiterea
dispozitiei in vederea elaborarii si aprobarii proiectului de buget pe anul 2022 si estimari
pentru anii 2023-2025.
Intocmit,
41a
Alecu
c
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MINISTERUL FINANŢELOR
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
"""""""--• F'IW'4'IO J\.i:,lo, 'Ploe-,
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica
Serviciul Sinteza şi Asistenţa Elaborării şi Execuţei Bugetelor Locale
Nr. 9009 /15 .12.2021

Doamnei I Domnului
Primar,
Municipiul/ O ras/ Cornu na........................
Stimata doamna,Stimate domn
Prin prezenta, va transmitem, fn atasament „SCRISOAREA-CADRU privind contextul
macroeconomic , metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 si a
estimarilor pentru anii 2023-2025, precum si limita sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale", nr. 467736/2022 si
formularele bugetare aferente proiectelor de buget pe anul 2022 si a estimarilor
pentru anii 2023-2025.
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MINISTE RUL F/NANTELO R
DIRE CT/A G ENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLO/EST/

DEC IZ I A

NR. 1 4 2 2

Directorul General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiestl
numit prin Ordinul Presedintelul A.H.A.F nr.4175/22.12.2020
avand in vedere prevederile H.G.R. nr.34122.01.2009 privind organizarea sl
functionarea Ministerului Ffnantelor Publice, Legii nr. 273129.06.2006 privind flnantele
publice locale.cu modfflcarlle si completarlle ulterioare, Scrisoarea Cadru a Ministerului
Flnantelor Publice nr. 467737113. 12.2021 privind contextul macroeconomic, metodologia
de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 sl a estlmarilor pentru anii 2023-2025,
Adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 467736113. 12.2021 prin care au fost transmise
limite pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echflibrarea
bugetelor locale pe anul 1022 si estimarlle pe anii 2023-2025, adresa Directiel Judetene de
Statistica Prahova nr.5964116.12.2021 privind populatta stabila a unitatllor administrativ
teritoriale din }udetul Prahova la 31.12.2020, adresa Oficiului de Cadastru st Publicitate
lmoblltara Prahova nr.14068/345/22.12.2011 privind suprafatele de intravilan ale
unltattlor administrativ-teritoriale din judetul Prahova la 31.12.2020, impozitul pe venit
Incasat ln anul anterior anului de calcul, gradul de colectare a unor venituri proprii pe
anul 2020 st Referatul Se/ului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare sl Executie Bugete
Locale nr. 9478127.12.2021

DECIDE:
Art.1 Se repartizeaza pentru AHUL 2022, pe unltati administrativ-teritoriale,
sumele defalcate din taxo pe valoarea adaugata ln suma de 152.565 mii lei si cota
defalcata de 14% din Impozitul pe venit ln suma de 129.289 mif lei, pentru echilibrarea
bugetelor locale, conform Anexei nr.1, care face porte Integranta din prezenta dedzle;
Art.2 Se reportfzeaza pentru ANUL 2023, pe unltatl administrativ-teritoriale,
sumele defalcate din ta,ca pe valoarea adaugata in suma de 100.896 mii lei sf cota
defalcata de 14% din Impozitul pe venit ln suma de 135.754 mii lei, pentru echilibrarea
bugetelor locale, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta decizie;
Art.3 Se repartlzeaza pentru ANUL 2024, pe unltatl admfnfstrattv-terltorlale,
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata in suma de 28.828 mii lei si cota defalcata
de 14% din Impozitul pe venit ln suma de 142.542 mii lei, pentru echilibrarea bugetelor
locale, conform Anexei nr.3, care face parte Integranta din prezenta decizie;
Art.4 Se repartlzeaza pentru ANUL 2025, pe unitati administrativ-teritoriale,
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata ln suma de 28.828 mii lei sf cota defalcata
de 14% din impozitul pe venit ln suma de 149.669 mii lei, pentru echilfbrarea bugetelor
locale,con/orm Anexei nr.4, care face parte integranto din prezenta decizie;
Art.S Se reportlzeaza pe unltati administrativ-teritoriale cota de 65% din Impozitul
pe venit ln suma de 600.273 mii lei pentru proiectul de buget pe anul 2022 si estlmarl
pentru anii: 2023 - suma de 630.286 mfl lei, 2014 - suma de 661.801 mii lei, 2025 - suma de
694.891 mii lei, conform Anexei nr.5, care face parte Integranta din prezenta decizie;
Art.6 Se repartlzeaza pentru Consiliul Judetean Prahova cota de 15% din Impozitul
pe venit ln suma de 138.524 mii lei pentru proiectul de buget pe anul 2022 si estimari
pentru anii: 2023 - suma de 14S.451 mii lei, 2024 - suma de 152.n3 mii lei, 2025 - suma de
160.359 mii lei, conform Anexei nr.6,care face parte integranto din prezenta decizie;

Art.7 Se transmit Consiliului Judetean Prahova sumele rezultate aferente cotei de
6% - fond constituit la dlspozitia consiliului judetean, pentru repartizarea acestora
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotdrdre a consiliului
judeţean, astfel: pentru anul 2022 suma de 55.410 mii lei, pentru anul 2023 suma de
58. 180 mii lei, pentru anul 2024 suma de 61.089 mii lei, pentru anul 2025 sumo de 64.144
mii lei.
Art.8 Se transmite Consiliului Judetean Prahova suma rezultato aferento cotei de
20%:

- pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, ln valoare de 39.584 mii
lei pentru proiectul de buget pe anul 2022 st estimarl pentru anii:
2023 - suma de
14.726 mii lei, 2024 - suma de 4.203 mit lei, 2025 - sumo de 4.212 mfi lei,
- pentru sumele aferente impozitului pe venit ln valoare de 33.544 mii lei pentru
proiectul de buget pe anul 2022 si estlmari pentru anii: 2023 - suma de 19.824 mii lei,
2024 - suma de 20.817 mit lei, 2025 - suma de 21.844 mii lei,
in vederea repartizarif pe unitoti administrativ- teritoriale pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltulelflor de functionore sllsau de capital, ln ordinea
cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustfnerea programelor de dezvoltare locala si
pentru sustlnerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinontare locala.
Art.9 Prezenta decizie se comunica lnstltutiei Prefectului, Consiliului Judetean
Prahova si unltotilor administrativ-teritoriale.
Anexdm la prezenta decizie "Fundamentarea olocdrll sumelor defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale" aferent/1 flecarul an Yn parte: 2022,2023, 2024 şi 2025.
Art.10 Serviciul Sinteza Asistenta Elaborarea si Executia Bugetelor Locale va
lnainta prezenta Serviciului pentru Tehnologia lnformotlei din codrul Directiei Generale
Regionale a Flnontelor Publice Ploiestl pentru publicarea acesteia pe pagina de internet a
fnstltutfef, conform art.33 olfn.{4) litera i) din Legea nr.27312006 privind finontele publice
locale, cu modlffcarlle sf completarite ulterioare.
Data in Ploiestt, astazi 27.12.2021
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MINISTERUL flNANTELOR

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
D:r�>et�1 G&11,,raia Reg:o:ial�
a Finanţc!or Pubtice - Plot-::şti
Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Ploiesti
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Prahova
Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale
Nr.9482/27.12.2021
Doamnei I Domnului
Primar, Comuna/ Oras/Municipiu ....................... .
Stimata doamna/Stimate domnule,

Prin prezenta va transmitem Decizia nr. 1422/27.12.2021 a Directorului General al
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti si "Fisa cu limite pentru
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025", mai putin
cota de 20% pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de
infrastructura care necesita cofinantare locala din totalul de 73% aferent cotei de
14% din impozit pe venit si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale si cota de 6% pentru repartizarea bugetelor.
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean,
unde nu au fost înscrise sume, asteptandu-se repartizarea de la Consiliul Judetean
Prahova.
Lucrarea pentru întocmirea proiectului de buget pentru anul 2022 si estimari
pentru anii 2023-2025 se va face in baza prevederilor Legii nr. 273 / 29.06.2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Scrisorii
Cadru a Ministerului Finantelor nr. 467736/13.12.2021 privind contextul
macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 si a
estimarilor pentru anii 2023-2025, Adresa Ministerului Finantelor nr.
467737 /13.12.2021 prin care au fost transmise limite pentru sumele defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 si
estimarile pe anii 2023-2025, folosind formularele si notele de fundamentare
prevazute in actele normative sus mentionate.
Precizam ca Scrisoarea Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de
elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii
2023-2025, insotita de formularele aferente au fost transmise prin e-mail in data
de 15.12.2021.
Proiectul de buget pentru anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 va fi
transmis in format electronic (loturi .dbf si .cdx, conform programului informatic
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transmis de Ministerul Finantelor) si dupa validare urmeaza sa transmiteti si
documentele scanate in format .pdf.:
- formularele de proiect de buget (11, 11/01 la 11 /06);
- formularele de fundamentare a finantarii programelor de investit ii (12-15);
- formularele de fundamentare a proiectelor cu finantare din fonduri externe
nerambursabile de preaderare (16-17);
- formularele de fundamentare a proiectelor cu finantare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene , Politicilor Comune Agricola
si de Pescuit , precum si altor facilitati si instrumente postaderare (18-19);
- formularele de fundamentare a cheltuielilor bugetelor locale {20-24).
Sumele vor fi inscrise in "mii lei ", fara zecimale.
Propunerile de buget vor fi formulate de catre ordonatorii principali de credite in
conformitate cu principiile si prevederile stipulate în Legea nr. 273/29.06.2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si ale Legii resposabilitatii fiscal bugetare nr. 69/2010, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Proiectul de buget pentru anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 va fi aprobat
de ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale si va fi
transmis la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti in format
electronic si scanat în format .pdf.
Lucrarea va fi transmisa pe adresele de mail:
Simona. Voiculeasa. PH@anaf.ro
Corina.Junghiatu.PH@anaf.ro
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