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Nr. GLR_TRZ - 27925 / 20 decembrie 2017
Stimate Domn,
Vă comunicăm, pentru unitatea dumneavoastră administrativ-teritorială, sumele rezultate în urma
repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2017, a influenţelor rezultate ca urmare a
rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 899/2017 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal,
inclusiv a sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura
salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv pentru
invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala, aprobate prin Decizia nr.
7626/20.12.2017, astfel:
- mii lei Nr.
crt.
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Denumirea indicatorului
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, din care
pentru:
finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat destinate cheltuielilor cu
salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi
salariale în bani stabilite prin lege, precum şi
contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat
plata sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, potrivit prevederilor legale
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Potrivit adresei Ministerului Finanţelor Publice, nr. 446469/2017, influenţele rezultate ca urmare a
rectificarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, se prevăd în trimestrul IV
a.c. .

