
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agenfia Naliona16 de Administrare Fiscali
Direclia GeneralS Regionald a Finanlelor Publice
Bragov
Administralia Judeleand a Finanlelor Publice

Str. Gh. Doja nr. 1-3
540515 Tdrgu Mureg
Tel.fax.: 0265-2643LO,
Tel.fax: 036$424400,

Citre: Toate Municipiile, Oragele gi Comunele

ln atenfia doamnelor 9i domnilor primari

De la : Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publici Mureg

Biroul Sinteza gi Asistenfa Elaboririi gi Execufiei Bugetelor Locale

Referitor la: Repartizare sume defalcate din unele venituri ale bugetului de

stat pe anul2014 gi a estimirilor pentru anii 2015-2017.

Nr. 7377 130. 12.2013

ln vederea definitivarii bugetului primariei Dvs. pe anul 2014, vi transmitem alaturat
urmatoarele documente:

- Decizia nr. 49954/30.12.2013 a gefului Administraliei Judelene a Finanlelor Publice
Mureg privind aprobarea repartizirii pe unitifile administrativ - teritoriale din judelul Mureg, a
sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibririi
bugetelor locale, pentru anul 2014 gi a estimirilor pentru anii 201 5-2017.

- Anexa 1 "Fundamentarea alocarii sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale" pe anul 2014 gi a estimirilor pentru anii 2015-2017, calculate conform
Ordinului comun nr. 1539 al MAI si nr.2238 al MFP din 28 dec 2006. ln bugetul institulieidvs.
ve{i prelua sumele corespunzitoare din coloanele 25 (sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, cod 11.02.06 gi coloana 26 (cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, cod 04.02.04), sume care au fost diminuate cu gradul de
necolectare comunicat de fiecare primirie. Pentru anii 2015, 2016 gi 2017 ve{i prelua sumele
corespunzdtoare din coloanele 22 (sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale, cod 11.02.06 gi 23 (cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, cod 04.02.04)

Toate documentele menlionate mai sus vor fi postate si pe site-ul Direcfiei Generale a
Finanfelor Publice Mureg, putdnd a fi accesata la urmatoarea adresa:
www.mfinante.ro - >ANAF - > judetul Mures - >lnformatii publice - > Activitatea de
Trezorerie si Contabilitate Publica.

Cu stimi,

$ef Birou Buget
Nesrffiultana



M in isterul Finanfelor Publice
Agentia Nafionali de Administrare Fiscali

Direcfia Generaid Regionald a Finanfelor Publice Bragov
Administratia Judefeand a Finantelor Publice Mureg

Str. Gh. Doja nr. 1-3
540515 Targu Mureg
Tel.: 0265- 250982
Fax: 0265- 266.155

D E C lZl A nr. 49.954130 decembrie 2013

$eful de administralie al Administraliei Judelene a Finanlelor Publice

Mureg,

Avdnd Tn vedere prevederile.

- H.G. nr. 34t2OOg, privind organizarea gi funclionarea Ministerului

Finanlelor Publice,

- H.G. nr. 52012013, privind organizarea gi funclionarea Agenliei

Nalionale de Administrare FiscalS,

- O.U.G. nr. 7412013, privind unele misuri pentru imbunitSlirea

reorganizarea activitdlii Agenliei Nalronale de Administrare Fiscali, precum

pentru modificarea gi completarea unor acte normative,

- Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale,

- Legea nr.35612013 privind bugetul de stat pe anul2014,

DEGIDE:

Art. 1. Se aprobi repartizarea sumei de 45.377 mii Iei pe

unitdlile administrativ - teritoriale din judelul Mureg, reprezent6nd sume

defalcate din taxa pe valoare addugati pentru echilib rarea bugetelor locale,

pentru anul 2014, a sumei de 46.674 mii Iei pentru anul 2015, a sumei de

47.841 mii lei pentru anul 2016 gi a sumei de 48.943 mii lei pentru anul

2017, precum gi a sumei de 90.000 mii lei, reprezent6nd sume din cote

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, estimatd

a se realiza in anul 2014,92.000 mii lei estimatd a se realtza in anul 2015,

94.000 mii lei estimati a se realiza in anul 2016 gi 96.000 mii lei estimati a

se realiza Tn anul 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integranti din

prezenta.
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Art. 2. Prezenta decizie, impreund cu Anexa nr. 1, se va

comunica unitdtilor administrativ - teritoriale din judelul Mureg, Consiliului

Judelean Mureg, lnstituliei Prefectului - Judelul Mureg gi Ministerului

Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei Publice, urmdnd a se publica pe site-ul

Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureg.

Art. 3. Cu

T n cred i n teazd Activ itatea

gi Asistenta Elabordrii gi

ducerea la indeplinire a prezentei decizii se

de Trezorerie gi Contabilitate Publicd - Biroul Sintezd

Execuliei Bugetelor Locale.

Ruja Marta
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Laslo Claudiuo
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Negrea Sultana
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