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JUDEȚUL ARAD 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
SERVICIUL VENITURI 
NR. 21.156/22.09.2021   
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Județean Arad nr. 143/28.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 

privind “Programul pentru școli al României” 

 

Având în prevederile art.182 alin. (1) din O.U.G. 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 a proiectului de hotărâre nr. 

21.152/22.09.2021 Președintelui Consiliului Județean Arad cu privire la repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județelor “Programul pentru școli al României”. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/08.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 

2021, Județul Arad prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 143/28.04.2021 repartizează 

sumele alocate din taxa pe valoarea adăugată, pentru  finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul județelor privind implementarea Programului pentru școli al României, pentru perioada 

ianuarie 2021- sfârșitul anului școlar 2020-2021, în valoare totală de 6.770 mii lei după cum 

urmează:  -  UAT Județul Arad      6.625 mii lei; 

                 -  UAT Oraș  Lipova         145 mii lei;  

 Potrivit prevederilor anexei nr. 3 din  Ordonanța de Urgență nr. 97/07.09.2021 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, bugetul local al Județului Arad se diminuează cu 

367 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată destinate finanțării cheltuielilor 

determinate de implementarea Programului pentru școli al României, reprezentând diferența per 

sold între sumele alocate cu această destinație prin Legea nr. 15/202, cu modificările ulterioare, 

și necesarul stabilit pentru finanțarea Programului în perioada septembrie – decembrie a anului 

școlar 2021-2022, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea 

bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 

pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 

pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea 

bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;  

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Lipova nr. 49 din data de 07.04.2021 privind 

asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția de produse lactate, de panificație și fructe, precum 

și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției acestora, în cadrul 

Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2021-2022; 
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- Proces Verbal întocmit de către Instituția Prefectului Județului Arad cu nr. 6.378 din 

data de 10.08.2021 pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului 

pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Arad, nr. 258 din data de 27.08.2021 privind aprobarea 

implementării Programului pentru școli al României în anul școlar 2021-2022; 

  Conform celor de mai sus propunem diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor „Programul pentru școli al României” 

la cap. 65.02.03.02 Învățământ primar cu suma de 367 mii lei,  după cum urmează:  

 

                                                                                                                         mii lei 

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021 

U.A.T. 

Finanțare ,, Programul pentru școli” 

Sume 
destinate 
finanțării 
Programului în 
perioada 
ianuarie - 
sfârșitul anului 
școlar 2020 -
2021, conform 
Legii 15/2021 

Sume 
destinate 
finanțării 
Programului 
în perioada 
septembrie 
- decembrie 
2021, 
potrivit H.G. 
nr.881/2021 

Total sume 
destinate 
Programului  
ianuarie-
decembrie 
2021 

Sume 
neangajate la 

data de 
30.06.2021, 

potrivit 
raportărilor 

unităților 
administrativ-

teritoriale 

Influențe 

Județul 
Arad    

Sume defalcate 
din TVA pentru 
finanțarea 
Programului 
pentru școli al 
României 

2.831 3.485 6.316 3.794 -309 

 

Orașul 
Lipova 

Sume defalcate 
din TVA 

repartizate 
consiliilor locale 

ale Județului Arad 
pentru finanțarea 

cheltuielilor 
privind Programul 

pentru școli al 
României  

37 50 87 108 -58  

TOTAL SUME ALOCATE 
PENTRU JUDEȚUL ARAD 

2.868 3.535 6.403 3.902 -367  
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In sensul celor prezentate mai sus, proiectul de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 

din Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.143/28.04.2021 privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județelor privind “Programul pentru școli al României”, a fost întocmit cu respectarea 

prevederilor legale. 
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