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DEClzlA nr.18

din 21 august 2019

privind reparlizarea pe unit;!i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa

pe valoarea adeugati pentru anul 2019 aprobate potrivit Ordonantei Guvernului cu

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 , N' 1212019

$eful Administratiei Judelene a Finantelor Publice Br;ila,

Luand in considerare Decizia Directorului general al Directiei Generale

Regionale a Finanlelor Publice Galali, ff. 4722 I 03.10.2013, prin care deleagd

atributiile directorului general cdtre $eful Administratiei Judetene a Finanlelor Publice

Br;ila cu privire la repartizarea pe unitali administrativieritoriale, prin decizie, a

sumelor defalcate din unele venituri ale brlgetului de stat $i a cotelor defalcate din

impozitul pe venit,

in baza dispoziliilor referitoare la bugetele locale cuprinse 'in Legea

bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50 / 2019 $i Ordonanta Guvernului cu privire la

rectificarea bugetului de stai pe anul 2019, ff.1212019,

Avand in vedere referatul inregistrat cu num5rul 45.323 din 21 august 2019 al

Activitdlii de trezorerie gi contabilitate publicd - Biroul sinteza 9i asistenta elaborerii gi

execuliei bugetelor locale,

Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la

informaliile de interes publicai ale Hotararii Guvernuluint 1231 2002 privind aprobarea



Normelor meiodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2041, 'in mod speclal pentru

rebpectarea pri4cipiului tra'rsparen!ei.

in baza competenlelor legale,

Emite urrndtoarea

DECIZIE;

Art.l Se aprobd repartizarea pe unitati administrativ{eritoriale a sumei de 484

mii lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea addugate pentru flnanlarea

inv6lamantului particular Si cel confesional, acreditate, pentru anul 2019, potrivit

anexei.

Art. 2 (1) Biroul sinteza qi asistenta elabordril 9i executiei bugetelor locale din

cadrul Activitetii trezorerie qi contabilitate publica , va comunica prezenta decizie

lnstituliei Prefectului, Consiliului Judetean Qi unitAtilor administrativ{eritoriale din

judetul Brdila.

(2) Servlciul pentru tehnologia informatiei din cadrul Administraliei

Judelene a Finantelor Publice Brdila, va publica prezenta decizie pe pagina de internet

a Administratlei Judelene a Finantelor Publice Brbila.

Mihaela cloRAs

AVIZAT,

Daniela Adriana VASILE

TREZORIER SEF, 9EF JURIDIC,
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