
 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea pe județe și unități administrativ-teritoriale a sumelor 

prevăzute la art.24 lit.b) și c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

normative şi stabilirea unor măsuri bugetare 
 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de 
stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea 
unor acte normative 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1 
(1)  Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în cuantum de 566 mii lei, prevăzute la art.24 lit.b) din  Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, se 
repartizează următoarelor unități administrativ-teritoriale din județul Cluj:  

a) comuna Căpușu Mare 225 mii lei 
b) comuna Negreni 341 mii lei . 

(2) Sumele repartizate potrivit alin.(1) se utilizează pentru acordarea de facilităţi 
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Art.2  
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în cuantum de 11.771 mii lei, prevăzute la art.24 lit.c) din  Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 



2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, se 
repartizează următoarelor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava:  

a) municipiul Câmpulung Moldovenesc  3.961 mii lei 
b) municipiul Rădăuți 3.148 mii lei 
c) municipul Vatra Dornei 2.471 mii lei 
d) orașul Gura Humorului 1.825 mii lei  
e) orașul Siret 366 mii lei. 

(2) Sumele repartizate potrivit alin.(1) se utilizează pentru achitarea debitelor 
restante  la fondul de risc,  pentru componenta termie, aferente împrumutului 
extern contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde 
europene în judeţul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-
bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare. 
 
Art. 3 
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările în structura 
bugetului de stat. 
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