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Catre 
in atentia
Ref. 
De la
Nr. inregistrare/Data 

: Comuna Tisau
: D-lui primar 
: Buget 2021 �i estimari 2022-2024 
: A. J.F. P. Buzau-A.T.C.P.-Biroul S.A.E.E.B.L.
: Nr.26146/19.03.2021 

in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021 �i ale art. 39
alin.(2) din Legea nr.273/2006, cu modificarile 9i completarile ulterioare va comunicam sumele 9i cotele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate dupa cum urmeaza: 

Mii lei 
Nr. INDICATOR I Program Estlmarl Estimari Estimari 
crt. 

1. Cote defalcate din impozitul pe venit - 04.02.01

2. 
1 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale- 04.02.04 

3 I Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
· echilibrarea bugetelor locale-11.02.06 

I 

2021 2022 2023 

824
� 

843 

5031
370 

pentru 2.0491 1.046 

La fundamentarea bugetelor pe anul 2021, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele: 

2024 

843 

397 

881 

Prevederile Legii privind finantele publice locale, nr.273/2006,cu modificarile :;;i completarile
ulterioare; 
Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021. 

843 

383 

620 

Urmare prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2006, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 
referitoare la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din T.V.A., va rugam sa transmiteti propunerile
de trimestrializare pentru anul 2021. 

Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam sa luati masurile ce se impun pentru intocmirea 
:;;i prezentarea la A. J.F. P. Buzau, in format electronic :;;i pe suport hartie, a bugetului pentru anul 2021 :;;i
a estimarilor pentru anii 2022-2024, conform prevederilor legale in vigoare. 

Cu deosebita consideratie, 

Trezorier l?Bf, 
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c tine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 


