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D E C I Z I A   NR.  2781 

 
Luând în considerare Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Galaţi, nr. 4071/19.07.2017, prin care deleagă atribuţiile directorului general către Şeful 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi cu privire la repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin decizie, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 
a cotelor defalcate din impozitul pe venit, inclusiv redistribuirea între acestea în cursul anului, 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) – (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 
317/2021, 

Având în vedere referatul înregistrat cu numărul GLR_TRZ - 24515/08 decembrie 2022 al Activităţii de 
trezorerie şi contabilitate publică – Serviciul sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor 
locale, 

 
Emite următoarea 

 
D E C I Z I E: 

 
Art.1 Se aprobă redistribuirea, între unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, destinate finanțării drepturilor asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 
pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2 Această decizie se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, Consiliului judeţului 
Galaţi și consiliilor locale beneficiare.  

Art. 3 Serviciul sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale din cadrul Activităţii de 
trezorerie şi contabilitate publică va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, conform 
atribuţiilor ce îi revin. 
 
Emisă la Galaţi, la data de 08 decembrie 2022. 

 

p. Director general 
Cristian MIRICĂ 

  Şef administraţie, 
 

 
 
Avizat, 
Bianca IOAN 

Şef serviciu juridic 
 
 

Aurica VÎRGOLICI 

Trezorier şef 
                                  

  
Întocmit Carmen ANCĂU – şef serviciu S.A.E.E.B.L.   
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DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE GALAȚI
Anexa 

mii lei

Program 
actualizat

Influențe
Program 
rectificat

Program 
actualizat

Influențe
Program 
rectificat

1 Comuna Matca 7.032 -100 6.932 5.852 -100 5.752

2 Comuna Nicoresti 2.545 100 2.645 1.719 100 1.819

Avizat,

Bianca IOAN

Şef serviciu juridic

Aurica VÎRGOLICI

Trezorier şef

Întocmit Carmen ANCĂU – şef serviciu S.A.E.E.B.L.  
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din care pentru finanțarea drepturilor 
asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav sau a indemnizațiilor lunare

Șef administrație

Nr. crt.
Unitatea administrativ 

teritoriala

Redistribuirea, între unităţi administrativ – teritoriale, a  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022

Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, sectoarelor și 

municipiului București

p. Director general,

Cristian MIRICĂ


