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JUDEȚUL ARAD 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 

SERVICIUL VENITURI 

NR.  21.155/22.09.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea Anexei la Hotărârea CJA 
nr. 99/31.03.2021  repartizarea   sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021 
precum și estimările pentru anii 2022-2024 

În conformitate cu prevederile art.182 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Serviciul Venituri în calitate de serviciu de specialitate din cadrul Direcției 
Economice a Consiliului Județean Arad a analizat referatul de aprobare nr. 21.149/22.09.2021 
al Președintelui Consiliului Județean Arad pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea Anexei la Hotărârea CJA nr. 99/31.03.2021 repartizarea   sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2021 precum și estimările pentru anii 2022-2024 și propune  majorarea 
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene cuprinse 
în bugetul propriu al CJ Arad și repartizarea lor, în baza solicitărilor comunicate de către 
unităţile administrativ - teritoriale din judeţ, a consultării primarilor şi a analizei privind starea 
tehnică a drumurilor judeţene şi comunale efectuate de către Direcţia Tehnică Investiţii,  
Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri din cadrul Consiliului Judeţean Arad, după cum 
urmează:                                                                                                                     Miilei 

 2021 2022 2023 2024 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene cuprinse în 
bugetul propriu al C.J. Arad  

 
19.595 

 
11.757 

 
11.757 

 
11.757 

Sume defalcate din TVA repartizate unor consilii 
locale ale judeţului, pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

TOTAL SUME ALOCATE/ESTIMATE PENTRU 
JUDEŢUL ARAD 

19.595 11.757 11.757 11.757 

În sensul celor prezentate mai sus, proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotărârea CJA nr. 99/31.03.2021 repartizarea   sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021 
precum și estimările pentru anii 2022-2024 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale. 
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