
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Dolj,  

pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 7250/07.02.2020 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 8714/11.02.2020, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;     

în baza Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 şi a art. 19 alin. (1) lit. 

a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul propriu al judeţului Dolj, pe anul 2020 și estimările 

pe anii 2021-2023, conform anexelor ce fac parte din prezenta hotărâre: 

-  anexa  nr.  1  -   bugetul propriu județean pentru anul 2020,  

- anexa nr. 2 - detalierea cheltuielilor pe articole și alienate, pe capitole şi pe 

ordonatori terţiari finanţaţi intergal din bugetul propriu al judeţului, pe anul 2020 și 

estimările pe anii 2021 – 2023,  

- anexa nr. 3 – lista cheltuielilor de capital pe anul 2020.  

    Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat şi Direcţia 

Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2020 

 

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

ION PRIOTEASA                                          ANDA NICOLAE 

 

 PROIECT 



JUDEŢUL DOLJ                   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                  PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI               

Nr. 7250/07.02.2020                                                            ION PRIOTEASA 

 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind bugetul propriu al judeţului Dolj, pe anul 2020 

și estimările pe anii 2021-2023  

 

În baza Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, a art. 19 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi al art. 

182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare se propune spre aprobare bugetul propriu al judeţului Dolj, pe 

anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. 

Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2020, în valoare totală de 660.122 mii 

lei, este prezentat în anexa nr. 1.  

La partea de venituri acesta se prezintă astfel: 

Veniturile proprii estimate a se încasa în anul 2020 la bugetul Consiliului 

Judeţean Dolj sunt în valoare de 7.040 mii lei, din care: 7.030 mii lei venituri proprii 

ale secţiunii de funcţionare (provenind în special din: chirii şi concesiuni, impozitul 

pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice şi juridice, ale venituri din 

proprietate, alte venituri, etc.) şi 10 mii lei venituri proprii ale secţiunii de dezvoltare 

(provenind din valorificări de bunuri). 

În anul 2020 se estimează a se încasa suma de 350 mii lei, depozite speciale 

pentru construcţii de locuinţe, reprezentând rate și încasări din apartamentele vândute 

conform Ordonanței nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea 

unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. 

Prin adresa nr. CRR-TRZ 807/13.01.2020 Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Craiova a comunicat Consiliului Judeţean Dolj repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotelor defalcate din impozitul 

pe venit pentr uechilibrarea bugetului propriu pe anul 2020 şi estimările pentru anii 

2021-2023, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, 

astfel:  

   mii lei 

Indicatori 

An 2020 

Estimări 

An 

2021 

An 

2022 

An 

2023 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţului Dolj, 

45.652 63.342 63.439 63.532 



din care, pentru finanţarea cheltuielilor 

cu: 

susţinerea sistemului de protecţie a 

copilului 

12.523 22.541 22.541 22.541 

susţinerea centrelor de asistenţă socială 

a persoanelor cu handicap 

8.330 14.994 14.994 14.994 

Programul pentru şcoli al României 10.080 10.080 10.080 10.080 

drepturile copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale care frecventează 

învăţământul special 

903 903 903 903 

Finanţarea unităţilor de învățământ 

special și a centrelor judeţene de 

resurse și asistență educațională pentru 

cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. 2 

lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011 

2.787 2.868 2.948 3.025 

Finanţarea culturii şi cultelor 11.353 11.353 11.353 11.353 

alte cheltuieli prevăzute de lege 

(servicii publice comunitare de 

evidență a persoanelor) 

586 603 620 636 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetului 

propriu  

84.368 40.289 23.164 22.448 

Cote defalcate din impozitul pe venit 

(14%) 

91.495 74.258 75.001 75.751 

Cote defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

13.724 32.970 33.300 33.633 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri judeţene 

11.155 5.577 5.577 5.577 

 

În anul 2020 judeţul Dolj va primi transferuri de la bugetul de stat (adresa nr. 

3690/29.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Dolj) pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în sumă de 434 

mii lei, astfel: 

 - 411 mii lei pentru drepturile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

referitoare la gratuitatea transportului interurban, 

- 23 mii lei pentru drepturile prevăzute de art. 27 din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

referitoare la credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat.  

Unitățile de asistenţă medico-sociale Amărăştii de Jos, Bechet, Brabova, 

Cetate, Melineşti, Pleniţa şi Sadova, au înaintat spre aprobare estimările bugetelor de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020, conform standardului de cost/an/pat prevăzut de 

H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate 



în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din 

unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de 

asistenţă medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

finanţării cheltuielilor de personal (personal medico-sanitar) şi a cheltuielilor 

materiale (medicamente şi materiale sanitare) necesare pentru desfăşurarea activităţii 

în bune condiţii. Această sumă ce se va aloca de la bugetul de stat, prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj, se estimează a fi de 5.664 mii lei. 

Pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile se vor încasa 

cereri de rambursare în cursul anului 2020 în valoare de 278.240 mii lei. 

În anul 2020 Consiliului Județean Dolj va solicita suma de 81.056 mii lei 

pentru realizarea unor obiective de investiții („Reabilitare DJ 643D, DN 65C 

(Bulzeşti) – Prejoi – Înfrăţirea – Frăţila – lim. jud. Vâlcea, km 0+000 – 16+000, 

tronson 0+000 – 8+000 (execuţie, asistenţă tehnică pentru execuţie)”, „Modernizare 

DJ 542, limita judeţului Olt – Zvorsca – Amărăştii de Sus – Amărăştii de Jos – 

Dăbuleni (DN 54A), km 17+610 – 45+170 (execuţie, asistenţă tehnică pentru 

execuţie)”, „Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloţ – Sopot – Ştefănel – 

Gogoşu – Greceşti (DJ 606 B) – Şumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606 A) 

– Argetoaia – limita judeţului Mehedinţi, km 0+000-51+500, tronsonul km 14+320 – 

19+000, care asigură accesul la punctele de interes cultural şi natural incluse în 

circuitul transfrontalier Dolj – Vratsa (execuţie, asistenţă tehnică pentru execuţie)”) în 

cadrul subprogramului „Infrastructură la nivel județean” - Domeniul construirea/ 

modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, finanţat conform O.U.G. nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 

Din excedentul anului 2019 se va aloca suma de 40.034 mii lei, astfel: 

- 8.236 mii lei finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor 

publice pentru persoane adulte cu handicap - conform art. 6 alin. (13) din Legea 

bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020: „Prin derogare de la prevederile art. 58 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 

2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, judeţele pot utiliza 

excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a 

centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap”, 

- 31.798 mii lei pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare ale anului 2020, din 

care 23.461 mii lei a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj 

nr.13/30.01.2020.  

Conform clasificaţiei economice a cheltuielilor prezentată în Legea bugetului 

de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, structura bugetului de venituri şi cheltuieli este 

prezentată în anexa nr. 1.  

Din acest buget se finanţează: 

- activitatea proprie a Consiliului Judeţean Dolj; 

- activitatea următorilor ordonatori terţiari de credite:  

➢ Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj; 



➢ Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă „Sf. Vasile”, Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, Liceul 

Tehnologic Special „Pelendava” şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Dolj; 

➢ Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, Spitalul Orășenesc „Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni; 

➢ Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Muzeul de Artă, 

Muzeul Olteniei, Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti”, Clubul 

Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova; 

➢ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj;  

➢ Unităţile de asistenţă medico-socială de pe raza judeţului Dolj: Amărăştii de 

Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineşti, Pleniţa, Sadova;  

➢ Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj; 

➢ Serviciul Public de Salubrizare al Judeţului Dolj, 

➢ Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj. 

 

Pe capitole de cheltuieli structura bugetului pe anul 2020 se prezintă astfel:  

                                                                                                           - mii lei - 

Cap. 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe 43.868 

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale, din care: 4.880 

                      Fond rezervă 200 

Cap. 55.02 – Dobânzi  4.356 

Cap. 60.02 – Apărare 225 

Cap. 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională 3.965 

Cap. 65.02 – Învăţământ  20.292 

Cap. 66.02 – Sănătate  21.879 

Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie 51.010 

Cap. 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială 127.809 

Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 10.690 

Cap. 74.02 – Protecția mediului 33.655 

Cap. 80.02 – Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 1.400 

Cap. 84.02 – Transporturi 336.093 

TOTAL CHELTUIELI 660.122 

 

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2020 s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor acte normative: Legea cadru 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 935/2019 – pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; O.U.G. nr. 1/2020 

privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative; O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri îm domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene; O.U.G. nr. 107/2018 privind 



modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor 

termene, O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; Legea nr. 

5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 

9 / 2020. 

Cap. 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe – Cheltuielile de personal 

pentru anul 2020 sunt în sumă de 28.000 mii lei. 

Stabilirea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii în valoare de 6.500 mii lei s-a 

făcut avându-se în vedere necesarul cheltuielilor pentru întreţinere, reparaţii curente, 

precum şi procurarea unor obiecte de inventar necesare desfăşurării în condiţii 

normale a activităţii. 

La titlul „Alte cheltuieli” a fost prevăzută suma de 290 mii lei pentru finanţarea 

proiectelor pentru ONG-uri şi activităţi de tineret şi pentru evidenţierea plăţilor către 

bugetul de stat a sumelor de către autorităţile şi instituţiile publice care nu angajează 

persoane cu handicap. 

Pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) se alocă 

suma de 1.074 mii lei (din care 105 mii lei din excedentul anului 2019 pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ale anului 2020) pentru: SPED - 

Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare şi Digitizare la Consiliul Judeţean Dolj 

(974 mii lei) şi Documentaţii tehnico-economice şi studii pentru pregătirea 

portofoliului de proiecte finanţate din fonduri europene în perioada de programare 

2021-2027 (100 mii lei). 

Cheltuielile de capital, în valoare de 556 mii lei (din excedentul anului 2019 

pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ale anului 2020), se alocă în 

principal pentru: elaborare documentații tehnico-economice pentru alte obiective de 

investiții şi asistenţă tehnică proiectanţi, actualizarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Judeţului Dolj, sisteme de producere aer comprimat medical pentru 

Centrul Medical Calea Bucureşti şi Centrul Medical Brazda lui Novac, întocmire 

documentaţii cadastrale, etc. 

Pentru anul 2020, se alocă suma de 7.448 mii lei pentru rambursarea creditului 

bancar şi a împrumuturilor din Trezoreria statului contractate de Consiliul Judeţean 

Dolj. 

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Dolj i se alocă în anul 2020 transferuri pentru cheltuieli 

curente în valoare de 4.680 mii lei. 

Cap. 55.02 – Dobânzi – pentru anul 2020, pentru plata dobânzii creditului 

bancar şi a împrumuturilor din Trezoreria statului contractate de Consiliul Judeţean 

Dolj se alocă suma de 4.356 mii lei.  

Cap. 60.02 – Apărare – Centrului Militar Zonal i se alocă suma de 225 mii lei 

pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, în vederea desfășurării corespunzătoare a 

activității. 

Cap. 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională – Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj i se alocă suma de 25 mii lei pentru 

cheltuieli de personal şi 350 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii. De 

asemenea se alocă cheltuieli de capital în sumă de 158 mii lei (din excedentul anului 

2019 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ale anului 2020) pentru 



„Instalaţie de vitalitate şi de stins incendiu (motopompă şi tun de refulare apă şi 

spumă) pentru ambarcaţiune cu motor”. 

Pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) se alocă 

suma de 3.432 mii lei (din care 1.034 mii lei din excedentul anului 2019 pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ale anului 2020) pentru proiectele: 

„Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă în regiunea 

Dolj-Vratsa - ROBG 195” (3.378 mii lei, din care 1.029 mii lei din excedentul anului 

2019) şi „RO-BG 409 Prevenirea focului de pădure în regiunea transfrontalieră Dolj - 

Montana” (54 mii lei din care 5 mii lei din excedentul anului 2019 pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ale anului 2020). 

Cap. 65.02 – Învăţământ – conform anexei nr. 4 din Legea nr. 5/2020 privind 

bugetul de stat pe anul 2020, şcolile speciale finanțate din bugetul propriu județean 

(Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Mina”, Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova, Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, Liceul 

Tehnologic Special „Pelendava” Craiova şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Dolj) vor primi sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, astfel: 2.787 mii lei pentru 

finanțarea titlului „Bunuri și servicii” şi 903 mii lei pentru finanțarea titlului 

„Asistență socială” (finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, pentru perioada 1 ianuarie - 12 iunie a anului şcolar 

2019 - 2020). Conform prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea nr. 5/2020 privind 

bugetul de stat pe anul 2020, la aceste sume se pot adăuga și fonduri din bugetul 

propriu județean. 

În baza adreselor înaintate, cele patru școli speciale și Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, au solicitat pentru anul 2020 şi estimările 

aferente anilor 2021-2023, următoarele sume: 

                 mii lei 



Aceste sume sunt necesare pentru:  

- Cheltuieli de personal: decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la 

locul de muncă a cadrelor didactice şi personalului auxiliar din unităţile de 

învăţământ special (Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova, 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova, Liceul 

Tehnologic Special „Beethoven” şi Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Dolj) şi pentru plata personalului Serviciului de 

Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj şi al Comisiei de Orientare 

Şcolară şi Profesională.  

- Bunuri şi servicii: hrană, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, 

telefon, reparaţii curente, procurarea obiectelor de inventar precum și alte 

cheltuieli cu bunuri şi servicii.  

- Asistență socială (Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova, 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova, Liceul 

Tehnologic Special „Beethoven”): finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale care frecventează învăţământul special. 

- Alte cheltuieli - burse (Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova 

şi Liceul Tehnologic Special „Beethoven”). 

Pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) se alocă 

suma de 4.761 mii lei (din care 1 mie lei din excedentul anului 2019 pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ale anului 2020) pentru obiectivul „Creşterea 

eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii la clădirile publice situate în str. 

Ludwig van Beethoven, nr. 2, Craiova, judeţul Dolj”. 

În anul 2020, pentru implementarea Programului pentru şcoli al României 

conform prevederilor HG nr. 640/2017 se alocă suma de 10.080 mii lei.  

Pentru susţinerea unor manifestări ştiinţifice ce se vor desfăşura în anul 2020, 

din bugetul propriu județean se va aloca suma de 50 mii lei. 

Cap. 66.02 – Sănătate – pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente 

medicilor şi asistenţilor medicali precum şi a cheltuielilor cu medicamentele şi 

Unitatea de învăţământ 

 

Buget 

2020 

Estimări 

2021 

Estimări 

2022 

Estimări 

2023 

Şcoala Gimnazială Specială 

„Sfântul Mina” Craiova 

1.361 1.608 1.716 1.792 

Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova 

1.374 1.881 1.612 1.552 

Liceul Tehnologic Special 

„Beethoven” 

1.768 2.097 2.191 2.256 

Liceul Tehnologic Special 

„Pelendava” Craiova 

119 250 273 300 

Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Dolj 

779 466 485 505 

TOTAL 5.401 6.302 6.277 6.405 



materialele sanitare din unităţile medico-sociale, finanţate de la bugetul de stat, prin 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, se alocă pentru anul 2020 suma de 5.664 mii lei. 

Pentru finanţarea unor cheltuieli curente la spitale se alocă suma 100 mii lei 

Spitalului „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni (pentru cheltuieli cu bunuri şi 

servicii). 

Pentru finanţarea investiţiilor la spitale se alocă suma de 6.016 mii lei (din 

excedentul anului 2019 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ale 

anului 2020), astfel: 5.866 mii lei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (Dotări cu 

echipamente medicale Clinica de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardio-

vasculară şi achiziţie mobilier), 150 mii lei Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna 

(Instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu).  

Pentru finanţarea reparațiilor curente la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă se 

alocă din bugetul propriu judeţean suma de 2.500 mii lei. 

Pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare se alocă suma de 4.157 mii lei (din care 566 mii lei din excedentul anului 

2019) pentru: „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt 

la servicii medicale de urgenţă” (2.838 mii lei din care 564 mii lei din excedentul 

anului 2019), „Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii clădirii 

publice (corp C2) situată în str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, judeţul Dolj” 

(1.262 mii lei), „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii 

publice situată în Str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj” (57 mii 

lei din care 2 mii lei din excedentul anului 2019).   

Pentru realizarea unor investiţii se alocă suma de 3.442 mii lei (din excedentul 

anului 2019), astfel: Desfiinţare corp clădire Cămin medici S.C.J.U. Craiova – 

proiectare şi execuţie; Amenajare incintă S.C.J.U. Craiova – Proiectare, Execuţie, 

Asistenţă Tehnică pentru execuţie; Modernizare şi extindere Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna - Execuţie, Asistenţă tehnică pentru execuţie; Sistem de 

climatizare pentru tablourile electrice generale şi sursele UPS – Extindere S.C.J.U. 

Craiova – Cardiologie intervenţională şi chirurgie cardio-vasculară; Centrală termică 

pentru încălzire şi producere apă caldă menajeră S.C.J.U. Craiova – Cardiologie 

intervenţională şi chirurgie cardio-vasculară – Proiectare şi execuţie; Sistem de tocare 

şi pompare ape uzate, inclusiv sistem alarmare pentru UPU – SCJU Craiova; 

Modernizare şi extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna - Proiectare. 

Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – Biblioteca Judeţeană „Alexandru 

şi Aristia Aman” va primi în anul 2020 suma de 10.773 mii lei, din care: cheltuieli de 

personal 5.900 mii lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.200 mii lei (cheltuieli de 

întreţinere şi funcţionare, reparații curente, procurarea de obiecte de inventar, cărți și 

publicații, alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea unor manifestări culturale în 

anul 2020), alte cheltuieli 155 mii lei (pentru evidenţierea plăţilor către bugetul de 

stat a sumelor de către autorităţile şi instituţiile publice care nu angajează persoane cu 

handicap), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 518 mii lei 

(pentru desfăşurarea proiectelor „Valori culturale comune în literatura şi arta 

transfrontalieră” – „Common Cultural Values in cross-border literature and art”, 

„Comori scrise ale Dunării de Jos” – „The written treasures of lower Danube”) şi 

cheltuieli de capital 1.000 mii lei (din excedentul anului 2019, pentru: Reabilitare 



corpul C2 clădire Aman în vederea asigurării cerinţelor de securitate la incendiu – 

execuţie, Reabilitare clădire corp C3 – Execuţie, Reabilitare și mansardare corpuri C2 

și C4, Casa Dianu, Str. 24 Ianuarie şi extindere cu scară de acces D+P+1 – Execuție, 

etc.). 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj 

va utiliza transferurile primite în anul 2020, în sumă de 1.530 mii lei, din care 1.420 

mii lei pentru cheltuieli curente şi 110 mii lei (din excedentul anului 2019) pentru 

cheltuieli de capital (achiziționarea unui autoturism, a unui laptop şi a unei Unităţi 

Network Attached Storage Synology). 

Din transferurile alocate în anul 2020 Muzeului Olteniei Craiova, în sumă 

totală de 8.304 mii lei, se va utiliza suma de 625 mii lei (din excedentul anului 2019) 

pentru transferuri pentru investiţii (Modernizare planetariu – Amenajare Expoziţie de 

bază parter, etaj II Științele Naturii, etc.). 

În anul 2020 Muzeul de Artă Craiova va primi transferuri pentru cheltuieli 

curente în valoare de 2.280 mii lei şi transferuri pentru investiţii în sumă de 1.000 mii 

lei (sumă asigurată din excedentul anului 2019, pentru: Împrejmuire teren Str. Romul 

şi partial segment Str. Unirii – Execuţie, Realizare paviment în incinta Muzeului de 

Artă – AC+PT+Execuţie, Achiziții opere de artă, etc.). 

Transferurile pentru cheltuieli curente alocate în anul 2020 Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii „Cornetti” vor fi în sumă de 1.240 mii lei. 

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova va utiliza transferurile primite în 

anul 2020, în sumă de 2.440 mii lei, pentru cheltuieli curente (2.408 mii lei) şi 

cheltuieli de capital (32 mii lei pentru achiziţionarea unui sistem (instalaţie) de 

dedurizare a apei la Centrul Turistic pentru Agrement şi Sport şi a unui sistem 

antiefracţie necesar pentru omologarea sistemului de supraveghere video conform 

prevederilor legale). 

Pentru anul 2020 se va aloca suma de 11.353 mii lei pentru plata personalului 

neclerical al cultelor: Ortodox, Romano-catolic, Greco-catolic, Creştin după 

Evanghelie, Adventist de Ziua a Şaptea şi Creştin Penticostal. 

Pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se alocă suma 

de 11.590 mii lei (din care 980 mii lei din excedentul anului 2019) pentru: 

„Restaurarea, consolidarea şi promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu 

Geblescu, comuna Brabova, judeţul Dolj” (90 mii lei), „Restaurarea, consolidarea şi 

promovarea monumentului istoric Cula Cernăteştilor” (53 mii lei), „Valorificarea 

durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, judeţul Dolj prin 

crearea unui Muzeu al Cărţii şi Exilului Românesc şi introducerea acestuia în 

circuitul turistic” (10.477 mii lei din care 10 mii lei din excedentul anului 2019), 

„Valori culturale comune în literatura şi arta transfrontalieră (Common Cultural 

Values in cross-border literature and art) ROBG -530” (10 mii lei din excedentul 

anului 2019), „Centrul Internaţional Constantin Brâncuşi - Centru Turistic Interactiv” 

(960 mii lei din excedentul anului 2019). 

Pentru susţinerea unor acţiuni ce se vor desfăşura în anul 2020, din bugetul 

propriu județean se va aloca suma de 450 mii lei. 

Din excedentul anului 2019 se alocă cheltuieli de capital în valoare de 50 mii 

lei pentru „Proiectare amenajare zonă Stadionul Tineretului”. 



Cap. 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială - Cheltuielile de personal ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj pentru anul 2020 

sunt în sumă de 102.000 mii lei. Stabilirea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii în 

valoare de 10.000 mii lei s-a făcut avându-se în vedere necesarul cheltuielilor pentru 

întreţinere, procurarea unor obiecte de inventar necesare desfăşurării în condiţii 

normale a activităţii. Transferurile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap sunt în sumă de 464 mii lei. Pentru evidenţierea 

plăţilor către bugetul de stat a sumelor de către autorităţile şi instituţiile publice care 

nu angajează persoane cu handicap s-a prevăzut la titlul „Alte cheltuieli” suma de 

1.068 mii lei. Pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se 

alocă suma de 3.251 mii lei pentru derularea proiectului „Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, finanţat prin programul operaţional capital uman (din care 

2.147 mii lei din excedentul anului 2019, sumă primită şi neconsumată în cursul 

anului 2019). Cheltuielile de capital ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Dolj, în valoare de 1.500 mii lei (din excedentul anului 2019), 

sunt destinate finanţării unor obiective de investiţii, printre care: Reamenajare şi 

recompartimentare clădire Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoanele adulte 

cu handicap Călăraşi (Execuţie); Construcţie sală multifuncţională Complex Sf. 

Gheorghe Dioşti (SF+PT+Execuţie), etc.  

Unităţilor de asistenţă medico-sociale finanţate de Consiliul Judeţean Dolj 

(Amărăştii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineşti, Pleniţa şi Sadova) li se alocă 

în anul 2020 transferuri, conform standardului de cost/an, pentru cheltuieli curente în 

sumă de 9.026 mii lei şi pentru cheltuieli de capital în sumă de 140 mii lei. 

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru anul 2020 în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. Cheltuielile cu bunuri şi servicii, propuse în acest an 

sunt necesare pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare (materiale pentru 

curăţenie, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon), procurarea 

obiectelor de inventar (lenjerii şi accesorii de pat, uniforme şi echipament), etc. 

Cheltuielile de capital sunt necesare pentru: Unitatea de Asistenţă Medico-Socială 

Bechet (achiziționarea unui rezervor de motorină suprateran de 15.000 litri), Unitatea 

de Asistenţă Medico-Socială Brabova (achiziționarea unui coș de fum pentru centrala 

termică), Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Melineşti (achiziționarea unei mașini 

de spălat industrială), Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Sadova (extindere spațiu 

locuibil şi de internare). 

Pentru cheltuieli de capital se alocă suma de 390 mii lei (din excedentul anului 

2019 prevăzut pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii ale anului 2020) pentru: 

Construire Pavilion multifuncțional și demolare clădiri C2, C3, C4, C5 la Centrul 

medico-social Amărăștii de Jos – Execuție, Asistenţă tehnică pentru execuţie;  

Modernizare şi extindere UMS Brabova – Execuţie, Asistenţă tehnică pentru 

execuţie; Modernizare şi extindere UMS Brabova - Proiectare.  

Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – Direcţiei Judeţene de 

Pază şi Servicii Dolj i s-au alocat transferuri în valoare de 9.440 mii lei pentru 

cheltuieli curente. 

Se alocă din excedentul anului 2019 prevăzut pentru finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare a anului 2020 cheltuieli de capital în sumă de 1.250 mii lei 



pentru: „Rețele exterioare de utilități și drumuri de acces parcul industrial High - 

Tech Industry Park Craiova - Execuție, Asistenţă tehnică pentru execuţie” (250 mii 

lei),  „Aport de capital social la parcul industrial High - Tech Industry Park Craiova” 

(1.000 mii lei). 

Cap. 74.02 - Protecția mediului - pentru proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) se alocă suma de 24.971 mii lei (din care 190 mii lei 

din excedentul anului 2019), astfel: 24.881 mii lei pentru „Fazarea Proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj, cod SMIS 102122” (din care 

100 mii lei din excedentul anului 2019), 70 mii lei pentru proiectul „Dezvoltarea si 

extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” (din 

excedentul anului 2019) şi 20 mii lei pentru proiectul „Monitorizarea şi menţinerea 

stării de conservare favorabile a speciilor de flora şi faună inventariate în Coridorul 

Jiului” (din excedentul anului 2019). 

Pentru anul 2020 Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, înființat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.231/31.10.2019, i se vor aloca transferuri 

în sumă de 6.636 mii lei pentru cheltuieli curente şi 910 mii lei (din excedentul anului 

2019) pentru cheltuieli de capital (proiectare și execuție reparaţie capitală a sediului 

central, achiziționarea a două autoturisme, etc.) 

Pentru anul 2020 Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism şi 

Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj i se vor aloca transferuri în sumă de 1.070 mii lei 

pentru cheltuieli curente şi 68 mii lei pentru cheltuieli de capital (din excedentul 

anului 2019 pentru: Studiu pentru evaluarea stării de conservare a speciilor și 

habitatelor din aria protejată coridorul Jiului, Achiziție licență soft ARCGIS online, 

Licență antivirus Total security, Sistem GPS monitorizare auto, Film de prezentare a 

patrimoniului natural din Aria Protejată Coridorul Jiului). 

Cap. 80.02 – Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă – pentru 

anul 2020 se va aloca suma de 1.400 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii 

reprezentând contribuția Judeţului Dolj la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Sud - Vest Oltenia și contribuția Judeţului Dolj la bugetul Biroului 

Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi. 

Cap. 84.02 – Transporturi - pentru lucrările de reparaţii şi de întreţinere 

drumuri judeţene se alocă în anul 2020 suma de 12.000 mii lei.  

Transferurile propuse spre acordare în anul 2019 R.A. Aeroportul Internaţional 

Craiova sunt în valoare totală de 7.000 mii lei, din care 3.000 mii lei transferuri 

pentru investiții alocate din excedentul anului 2019 pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare a anului 2020 (Documentaţie suport pentru finanţarea investiţiei 

„Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova”). 

Pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) se alocă 

suma 232.280 mii lei (din care 2.771 mii lei din excedentul anului 2019) pentru: 

„Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni - Bucovăţ - Terpeziţa - Sălcuţa - Vîrtop - 

Caraula - Cetate, km 4+200 - 71+771” (115.303 mii lei), „Modernizare DJ 561 A, 

Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti – Balasan  

- Moţăţei  Gară – Moţăţei, Tronson 1” (46.221 mii lei), „Modernizare DJ 561 A, 

Moţăţei – Dobridor – Unirea - Pleniţa – Lim. Jud. MH, Tronson 2” (36.379 mii lei), 

„Dolj - Montana: Paşi comuni pentru o mai bună conectivitate (Dolj - Montana: Joint 



steps for a better connectivity), cod EMS: ROBG – 375” (16.205 mii lei din care 

1.503 mii lei din excedentul anului 2019), „Eforturi comune pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră - ROBG 408” (16.859 mii lei din care 

1.045 mii lei din excedentul anului 2019), „Montana-Dolj: Acces mai bun - 

comunități mai apropiate (Montana-Dolj: Better access-closer communities) - RO-

BG 390” (1.113 mii lei din care 23 mii lei din excedentul anului 2019), „Modernizare 

DJ641: limita judeţului Olt - Teslui - Pieleşti - Mischii - Albeşti - DN6, km 15+000-

72+380” (200 mii lei din excedentul anului 2019). 

Pentru cheltuielile de capital se alocă suma de 84.813 mii lei (din care: 81.056 

mii lei buget local şi 3.757 mii lei din excedentul anului 2019), pentru: „Reabilitare 

DJ 643 D, DN 65C (Bulzeşti) - Prejoi - Înfrăţirea - Frăţila - Lim. Jud. Vâlcea, km 

0+000 -16+000, tronson km 0+000 - 8+000 - Execuţie, Asistență tehnică pentru 

execuție” (21.023 mii lei, din care: 50 mii lei din excedentul anului 2019 şi 20.973 

mii lei prin O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală),  „Modernizare DJ 606 C, DJ 606 (Sârsca) - Beloţ - Sopot - Ştefănel - Gogoşu 

- Ghreceşti (DJ 606 B) - Şumandra - Secu - Comănicea - Novac (DJ 606A) - 

Argetoaia - Lim. Jud. Mehedinţi, km 0+000 - 51+500, tronsonul km 14+320 - 

19+000, care asigură accesul la punctele de interes cultural şi natural incluse în 

circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa - Execuţie, Asistență tehnică pentru execuție” 

(11.063 mii lei, din care: 50 mii lei din excedentul anului 2019 şi 11.013 mii lei prin 

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală), 

„Modernizare DJ 542, Lim. Jud. Olt - Zvorsca - Amărăștii de Sus - Amărăştii de Jos - 

Dăbuleni (DN 54 A), km 17+610 - 45+170 - Execuţie, Asistență tehnică pentru 

execuție” (49.160 mii lei, din care: 90 mii lei din excedentul anului 2019 şi 49.070 

mii lei prin O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală), „Modernizare DC 120, Ţiu (DJ 606B) – Gogoşu (DJ 606C), km 0+000 – 

2+592, care asigură accesul la punctele de interes cultural şi natural incluse în 

circuitul transfrontalier Dolj – Vratsa – Execuţie, Asistenţă tehnică pentru execuţie”, 

„Extindere terminale Plecări și Sosiri la Aeroportul Internațional Craiova – PT, 

Execuție, Asistenţă tehnică pentru execuţie”, „Modernizare şi extindere parcare 

Aeroportul Internaţional Craiova – proiectare, execuţie, asistenţă tehnică pentru 

execuţie” etc. 

 

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj în anul 2020 

este de 200 mii lei.   

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul propriu al judeţului 

Dolj, cu următoarele anexe: anexa nr. 1 – bugetul propriu județean pentru anul 2020, 

anexa nr. 2 – detalierea cheltuielilor pe articole și alineate, pe capitole şi pe 

ordonatori terţiari finanţaţi intergal din bugetul propriu al judeţului, pe anul 2020 și 

estimările pe anii 2021 – 2023, anexa nr. 3 – lista cheltuielilor de capital pe anul 

2020. 

   

 



             DIRECTOR EXECUTIV,    CONSILIER, 

              GABRIEL AFTINESCU                       DANIELA AVRĂMOIU 

 

 

 

 

                      ÎNTOCMIT,      
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.8714/11.02.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Dolj, 

pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020 și 

estimările pe anii 2021-2023 

 

propus de președintele Consiliului Județean Dolj șinj a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului propriu al 

județului Dolj, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023; 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, 

instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror 

implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin 

proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

 

-Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

-art.19 alin.(1) lit.a) din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modifcările și completările ulterioare,  

-art.173 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit.a) și art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare. 

     



     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul 

de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 

aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice 

acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi 

supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă 

ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de 

Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea 

proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

 

 

          Avizat,                                                                                         Întocmit, 

     Director Executiv                    Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                Manea Mioara-Veronica 

 

 

 



mii lei

Buget an 2020

I. VENITURI

7.040

Venituri proprii funcţionare 7.030

10

84.368

91.495

13.724

46.562

434

5.664

37.024

218.220

1.503

21.493

81.056

11.155

350

620.088

Venituri proprii dezvoltare

SUME DEFALCATE 

din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrare

COTE DEFALCATE

din impozitul pe venit (14 %)

COTE DEFALCATE

JUDEŢUL DOLJ Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. _________

Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2020

VENITURI PROPRII

din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetului Consiliului Judeţean Dolj

SUME DEFALCATE 

din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţelor

SUBVENŢII de la bugetul de stat 

pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico - sociale

SUBVENŢII de la bugetul de stat către bugetele locale

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate 

SUBVENŢII primite de la bugetul de stat

pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Fondul Social European (FSE)

Sume primite de la UE în cadrul plăţilor efectuate

Fondul de Coeziune (FC)

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Sume primite de la UE în cadrul plăţilor efectuate

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Sume primite de la UE - prefinanțare

SUME DEFALCATE

din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene

SUBVENȚII de la bugetul de stat

Programul Național de Dezvoltare Locală - 

Finanţarea subprogramului „Infrastructură la nivel județean” -

Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

TOTAL VENITURI
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Buget an 2020

II. CHELTUIELI

- Cheltuieli totale 43.868

- curente 34.790

- personal 28.000

- bunuri şi servicii 6.500

- alte cheltuieli 290

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 1.074

- alocații bugetare 969

- excedent 105

- capital 556

- active nefinanciare 556

- excedent 556

- rambursări credite 7.448

43.868

34.790

28.000

6.500

290

1.074

969

105

556

556

- excedent 556

7.448

4.880

4.880

200

4.680

- Cheltuieli totale 200

- curente 200

- FOND REZERVĂ 200

- Cheltuieli totale 4.680

- curente 4.680

- transferuri 4.680

4.356

4.356

4.356

225

225

225

Apărare naţională - CMZ

225

225

225

3.965

375
25

350
- proiecte cu finanţare FEN, din care: 3.432

- alocații bugetare 2.398
1.034

158

158

- Cheltuieli totale 533

- curente 375

- personal 25

- bunuri şi servicii 350

- capital 158

158

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 3.432

3.432

2.398

- curente

- personal

- bunuri şi servicii

- alte cheltuieli

Cap. 51.02 - Autorităţi publice şi acţiuni externe

 Autorităţi executive - Buget Propriu

- Cheltuieli totale

- rambursări credite

Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale

- Cheltuieli totale

- curente

- proiecte cu finanţare FEN, din care:

- alocații bugetare

- excedent

- capital

- active nefinanciare

Cap. 55.02 - Dobânzi

- Cheltuieli totale

- curente

- dobânzi aferente datoriei publice interne

Cap. 60.02 - Apărare

- FOND REZERVĂ

- transferuri

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor

- bunuri şi servicii

- Cheltuieli totale

- curente

- bunuri şi servicii

- Cheltuieli totale

- curente

- capital

- excedent

Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor - ISU

- excedent

- proiecte cu finanţare FEN, din care:

Cap. 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională
- Cheltuieli totale

- curente
- personal
- bunuri şi servicii

- excedent

- alocații bugetare
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1.034

20.292

15.531

440

4.050

10.983

58

- proiecte cu finanţare FEN 4.761

- alocații bugetare 4.760

- excedent 1

Şcoli speciale

- Cheltuieli totale 5.401

- curente 5.401

- personal 440

- bunuri şi servicii 4.000

- asistenţă socială 903

- alte cheltuieli 58

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina

- Cheltuieli totale 1.361

- curente 1.361

- personal 30

- bunuri şi servicii 1.113

- asistenţă socială 180

- alte cheltuieli 38

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Sf.Vasile

- Cheltuieli totale 1.374

- curente 1.374

- personal 6

- bunuri şi servicii 1.298

- asistenţă socială 70

Liceul Tehnologic Special Beethoven

- Cheltuieli totale 1.768

- curente 1.768

- personal 10

- bunuri şi servicii 1.085

- asistenţă socială 653

- alte cheltuieli 20

Liceul Tehnologic Special Pelendava

- Cheltuieli totale 119

- curente 119

- bunuri şi servicii 119

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

- Cheltuieli totale 779

- curente 779

- personal 394

- bunuri şi servicii 385

Învăţământ primar - Lapte şi corn; Miere; Fructe

- Cheltuieli totale 10.080

- curente 10.080

- asistenţă socială 10.080

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului - CJD

- Cheltuieli totale 4.811

- curente 50

- bunuri şi servicii 50

- proiecte cu finanţare FEN 4.761

- alocații bugetare 4.760

- excedent 1

Cap. 66.02 - Sănătate

- Cheltuieli totale 21.879

- curente 8.264

- bunuri şi servicii 2.500
- transferuri ASP 5.664
- transferuri curente spitale 100

- transferuri investiţii spitale 6.016
- excedent 6.016

- proiecte cu finanţare FEN 4.157
- alocații bugetare 3.591
- excedent 566

- capital, din care: 3.442

- excedent 3.442
Spitale

- Cheltuieli totale 6.116

- curente 100

- personal

- bunuri şi servicii

- asistenţă socială

- alte cheltuieli

- excedent

Cap. 65.02 - Învăţământ
- Cheltuieli totale

- curente
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- transferuri curente spitale 100

- transferuri investiţii spitale, din care: 6.016

- excedent 6.016
Unităţi medico-sociale

- Cheltuieli totale 5.664

- curente 5.664
- transferuri ASP 5.664

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 10.099

- curente 2.500

- bunuri şi servicii 2.500

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 4.157

- alocații bugetare 3.591

- excedent 566

- capital, din care: 3.442

- excedent 3.442

- Cheltuieli totale 51.010

- curente 36.085

- personal 5.900

- bunuri şi servicii 3.650

- transferuri 15.027

11.508

- transferuri investiţii 1.767

- excedent 1.767

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 12.108

- alocații bugetare 11.128

- excedent 980

- capital 1.050

- excedent 1.050

Biblioteca Judeţeană „Alexandru și Aristia Aman”

- Cheltuieli totale 10.773

- curente 9.255

- personal 5.900

- bunuri şi servicii 3.200

- alte cheltuieli 155

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 518

- alocații bugetare 518

- capital 1.000

- excedent 1.000

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj

- Cheltuieli totale 1.530

- curente 1.420

- transferuri 1.420

- transferuri investiţii, din care: 110

- excedent 110

Muzeul de Artă

- Cheltuieli totale 3.280

- curente 2.280

- transferuri 2.280

- transferuri investiţii 1.000

- excedent 1.000

Muzeul Olteniei

- Cheltuieli totale 8.304

- curente 7.679

- transferuri 7.679

- transferuri investiţii 625

- excedent 625

Şcoala Populară de Arte şi Meserii "Cornetti"

- Cheltuieli totale 1.240

- curente 1.240

- transferuri 1.240

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa U Craiova

- Cheltuieli totale 2.440

- curente 2.408

- transferuri 2.408

- transferuri investiţii 32

- excedent 32

Culte religioase

- Cheltuieli totale 11.353

- curente 11.353

- alte cheltuieli 11.353

Cap. 67.02 - Cultură, recreere şi religie

- alte cheltuieli 
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Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 12.090

- curente 450

- bunuri şi servicii 450

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 11.590

- alocații bugetare 10.610

- excedent 980

- capital 50

- excedent 50

- Cheltuieli totale 127.809

- curente 122.528

- personal 102.000

- bunuri şi servicii 10.000

- transferuri 9.026

- asistenţă socială 434

- alte cheltuieli 1.068

- transferuri investiţii 140

- excedent 140

- proiecte cu finanţare FEN 3.251

- alocații bugetare 1.104

- excedent 2.147

- capital 1.890

- excedent 1.890

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

- Cheltuieli totale 118.253

- curente 113.502

- personal 102.000

- bunuri şi servicii 10.000

- asistenţă socială 434

- alte cheltuieli 1.068

- proiecte cu finanţare FEN 3.251

- alocații bugetare 1.104

- excedent 2.147

- capital 1.500

- excedent 1.500

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

Asistenţă socială în caz de invaliditate

- Cheltuieli totale 37.416

- curente 36.208

- personal 32.640

- bunuri şi servicii 3.282

- alte cheltuieli 286

- capital 1.208

- excedent 1.208

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

Asistenţă socială pentru familie şi copii

- Cheltuieli totale 80.403

- curente 76.860

- personal 69.360

- bunuri şi servicii 6.718

- alte cheltuieli 782

- proiecte cu finanţare FEN 3.251

- alocații bugetare 1.104

- excedent 2.147

- capital 292

- excedent 292

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale

- Cheltuieli totale 434

- curente 434

- asistenţă socială 434

Unităţi de asistenţă medico-socială

- Cheltuieli totale 9.166

- curente 9.026

- transferuri 9.026

- transferuri investiţii 140

- excedent 140

UMS Amărăşti de Jos

- Cheltuieli totale 992

- curente 992

- transferuri 992

UMS Bechet

Cap. 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială

Pagina 5



Buget an 2020

- Cheltuieli totale 1.541

- curente 1.512

- transferuri 1.512

- transferuri investiţii 29

- excedent 29

UMS Brabova

- Cheltuieli totale 911

- curente 900

- transferuri 900

- transferuri investiţii, din care: 11

- excedent 11

UMS Cetate

- Cheltuieli totale 1.494

- curente 1.494

- transferuri 1.494

UMS Melineşti

- Cheltuieli totale 1.305

- curente 1.255

- transferuri 1.255

- transferuri investiţii 50

- excedent 50

UMS Pleniţa

- Cheltuieli totale 1.805

- curente 1.805

- transferuri 1.805

UMS Sadova

- Cheltuieli totale 1.118

- curente 1.068

- transferuri 1.068

- transferuri investiţii 50

- excedent 50

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 390

- capital 390

- excedent 390

- Cheltuieli totale 10.690
- curente 9.440

- transferuri 9.440
- capital 1.250

- active nefinanciare 250
- excedent 250

- active financiare 1.000

- excedent 1.000

Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj

- Cheltuieli totale 9.440

- curente 9.440
- transferuri 9.440

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 1.250

- capital 1.250

- active nefinanciare 250

- excedent 250

- active financiare 1.000

- excedent 1.000

- Cheltuieli totale 33.655

- curente 7.706

- transferuri 7.706
- transferuri pentru investiții 978

- excedent 978

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 24.971

- din alocatii bugetare 24.781

- excedent 190

Serviciul Public de Salubrizare al Judeţului Dolj

- Cheltuieli totale 7.546

- curente 6.636

- transferuri 6.636

- transferuri investiţii 910

- excedent 910

Consiliul Judeţean Dolj - Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

- Cheltuieli totale 24.951

- proiecte cu finanţare FEN 24.951

Cap 70.02 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Cap 74.02 - Protecția mediului
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- din alocatie bugetară 24.781

- excedent 170

 Alte servicii în domeniul protecției mediului

- Cheltuieli totale 1.158

- curente 1.070

- transferuri 1.070

- transferuri investiţii 68

- excedent 68

- proiecte cu finanţare FEN 20

- excedent 20

Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj

- Cheltuieli totale 1.138

- curente 1.070

- transferuri 1.070

- transferuri investiţii 68

- excedent 68

Consiliul Judeţean Dolj - Alte servicii în domeniul protecției mediului

- Cheltuieli totale 20

- proiecte cu finanţare FEN 20

- excedent 20

Cap. 80.02 - Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

- Cheltuieli totale 1.400

- curente 1.400

- bunuri şi servicii 1.400

Cap. 84.02 - Transporturi 

- Cheltuieli totale 336.093
- curente 16.000

- bunuri şi servicii 12.000

- transferuri 4.000

- alte transferuri, din care: 3.000

- excedent 3.000
- proiecte cu finanţare FEN, din care: 232.280

- din alocatii bugetare 229.509
- excedent 2.771

- capital, din care: 84.813

- active nefinanciare 84.813

- din alocatie bugetară 81.056

- excedent 3.757

- Cheltuieli totale 12.000

- curente 12.000

- bunuri şi servicii 12.000

- din alocaţii bugetare 12.000
Aviație civilă

- Cheltuieli totale 7.000

- curente 4.000

- transferuri 4.000

- alte transferuri, din care: 3.000

- excedent 3.000
R. A. Aeroportul Craiova

- Cheltuieli totale 7.000

- curente 4.000

- transferuri 4.000

- alte transferuri, din care: 3.000

- excedent 3.000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor - Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 317.093

- proiecte cu finanţare FEN 232.280

- din alocatie bugetară 229.509

- excedent 2.771

- capital, din care: 84.813

- din alocatie bugetară 81.056

- excedent 3.757

TOTAL CHELTUIELI 660.122

-40.034

* 40.034

- 8.236

- 31.798

Cheltuieli de întreţinere, reparaţii şi modernizări Drumuri Judeţene

Excedent/Deficit

mii lei reprezintă excedentul anului 2019 ce este utilizat pentru: 

finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap - conform art. 6 alin. (13) din Legea 

bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

finanțarea cheltuielilor pentru investiții ale anului 2020
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CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ

A = OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE

B = OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI 

C = ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

ALOCAŢII 
BUGETARE

TRANSF 
unităţi 
parţial 

finanţate

PROIECTE 
finanţare 

FEN 
postaderare

EXCEDENT

CREDIT 
INTERN 
TREZO - 
RERIE

CREDIT 
INTERN                  

BCR

VENITURI 
PROPRII 
UNITĂȚI

TOTAL :      502.859,70 81.056 0 278.240 31.798 26.968,83 83.770,87 1.026

Autorităţi publice şi acţiuni externe, din care: 1.630 0 0 969 661 0 0 0

1 Consiliul Judeţean Dolj: 1.630 0 0 969 661 0 0 0

C 1
Elaborare documentaţii tehnico-economice pentru alte obiective de investiţii şi asistenţă
tehnică proiectanţi

100 100

2
Sisteme de producere aer comprimat medical pentru Centrul Medical Calea Bucureşti şi
Centrul Medical Brazda lui Novac (2 buc.)

167 167

3 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Dolj 48 48
4 Întocmire documentaţii topo-cadastrale 80 80
5 Achiziție terenuri 10 10
6 Plotter A0 20 20
7 Staţii grafice (2 buc.) 20 20
8 Programe antivirus pentru reţeaua de calculatoare a C.J. Dolj 30 30
9 Surse neîntreruptibile de tensiune pentru servere 36 36

10 Router de rețea cu management 39 39
11 Certificat SSL (licență soft) 3 3
12 Licenţă Adobe Acrobat Professional 3 3
13 SPED - Simplificarea procedurilor prin eficientizare şi digitalizare la C.J. Dolj 974 969 5
14 Alte proiecte cu finanțare externă 100 100

Ordine publică şi siguranţă naţională, din care: 7.669,90 0 0 2.398 1.192 4.079,90 0,00 0

1 Consiliul Judeţean Dolj: 7.511,90 0 0 2.398 1.034 4.079,90 0,00 0

A 1
RO-BG 195: Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă în regiunea
Dolj - Vratsa

7.457,90 2.349 1.029 4.079,90

CAPITOL / OBIECTIV

Anexa nr.3

CU FINANŢARE TOTALĂ SAU PARȚIALĂ DE LA BUGETUL LOCAL

PROGRAM 
2020              

(mii lei)                

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2020

la Hotărârea nr. ______________

Cap. 
51.02

SURSA DE FINANŢARE

Cap. 
61.02

1



ALOCAŢII 
BUGETARE

TRANSF 
unităţi 
parţial 

finanţate

PROIECTE 
finanţare 

FEN 
postaderare

EXCEDENT

CREDIT 
INTERN 
TREZO - 
RERIE

CREDIT 
INTERN                  

BCR

VENITURI 
PROPRII 
UNITĂȚI

CAPITOL / OBIECTIV
PROGRAM 

2020              
(mii lei)                

SURSA DE FINANŢARE

RO-BG 195: Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency
situations in Dolj-Vratsa region

B 1
RO-BG 409: Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj - Lom,
Montana                                  

54 49 5

RO-BG 409 :  Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region
2 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Oltenia" Dolj: 158 0 0 0 158 0 0

C 1
Instalaţie de vitalitate şi de stins incendiu (motopompă şi tun de refulare apă şi spumă) pentru
ambarcaţiune cu motor

158 158

Învăţământ, din care: 4.761 0 0 4.760 1 0 0 0

1 Consiliul Judeţean Dolj: 4.761 0 0 4.760 1 0 0 0

A 1
Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii la clădirile publice situate în
str.Ludwig van Beethoven, Craiova

4.761 4.760 1

Sănătate, din care: 22.987,95 0 0 3.591 10.024 82,58 8.460,37 830

1 Consiliul Judeţean Dolj: 16.141,95 0 0 3.591 4.008 82,58 8.460,37 0
A 1 Desfiinţare corp clădire Cămin medici S.C.J.U. Craiova - Proiectare şi execuţie 10 10

2 Amenajare incintă S.C.J.U. Craiova - Proiectare, Execuție, Asistență tehnică pt. execuție 2.000 2.000

3
RO-BG 160: Coordonarea şi sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate din
regiunea Dolj - Vratsa 

82,58 0 82,58

RO-BG 160: Coordinating and supporting the modernization of the public health services in
Dolj - Vratsa 

0

4
Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii clădirii publice a Policlinicii
Sportive, situată în Aleea Voinicului, Craiova

57 55 2

5
Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii clădirii publice Corp C2 situată str.
Tabaci nr.1, Craiova

9.722 1.262 0,00 8.460,37

6

Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt la servicii medicale de
urgenţă - SMIS 125356, din care, în derulare: 
 - Modernizare şi extindere U.P.U. - S.C.J.U. Craiova 
 - Depozit gaze medicale - Modernizare şi extindere U.P.U.  S.C.J.U. Cv. 

2.838 2.274 564

B 1
Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna - Execuție, Asistență tehnică
pt. execuție

100 100

C 1
Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale şi sursele UPS - Extindere S.C.J.U.
Craiova - Cardiologie intervenţională şi chirurgie cardio-vasculară

88 88

2
Centrală termică pentru încălzire şi producere apă caldă menajeră S.C.J.U. Craiova -
Cardiologie intervenţională şi chirurgie cardio-vasculară

773 773

3 Modernizare şi extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna - Proiectare 296 296

Cap. 
65.02

Cap. 
66.02
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ALOCAŢII 
BUGETARE

TRANSF 
unităţi 
parţial 

finanţate

PROIECTE 
finanţare 

FEN 
postaderare

EXCEDENT

CREDIT 
INTERN 
TREZO - 
RERIE

CREDIT 
INTERN                  

BCR

VENITURI 
PROPRII 
UNITĂȚI

CAPITOL / OBIECTIV
PROGRAM 

2020              
(mii lei)                

SURSA DE FINANŢARE

4
Sistem de tocare și pompare ape uzate, inclusiv sistem alarmare pentru U.P.U. - S.C.J.U.
Craiova

175 175

2 Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti" Dăbuleni: 481 0 0 0 0 0 481
C 1 Ecograf cu două sonde 100 100

2 Fibroscop flexibil ORL 65 65
3 Endoscop rigid ORL 15 15
4 Centrifugă 12 locuri 10 10
5 Analizor imunologie 130 130
6 Monitor funcții vitale CG 7 7
7 Geantă frigorifică transport sânge și plasmă 5 5
8 Uscător profesional pentru rufe > 15kg 20 20
9 Uscător profesional pentru rufe > 8kg 15 15

10 Sistem butoane panică pacient 110 110
11 Pompă submersibilă cu tocător 4 4
3 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova: 5.866 0 0 0 5.866 0 0

C 1
Dotări cu echipamente medicale Clinica de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardio-
vasculară și achiziție mobilier

5.866 5.866

4 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna: 499 0 0 0 150 0 349
C 1 Instalație de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu 250 150 100

2 Sondă ecografie cardiacă 24 24
3 Autoclav 30 30
4 Termostat incubare 40 40
5 EKG 30 30
6 Spirometru cu pulsoximetrie 25 25
7 Ionometru 20 20
8 Pompă puț apă 25 25
9 Pompă recirculare 15 15

10 Paratrăznet 40 40

Cultură, recreere, religie, din care: 20.999,80 0 0 11.128 3.797 5.878,80 0,00 196

1 Consiliul Judeţean Dolj: 17.518,80 0 0 10.610 1.030 5.878,80 0,00 0
A 1 Centrul internaţional Brâncuşi - Centru Turistic Interactiv 5.430,86 960 4.470,86

2
Restaurarea, consolidarea și promovarea Monumentului istoric Cula Izvoranu Geblescu SMIS
116327

315,98 90 225,98

3
Restaurarea, consolidarea și promovarea Monumentului istoric Cula Cernăteștilor SMIS
116268

521,03 53 468,03

Cap. 
67.02
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4
Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, jud. Dolj,
prin crearea unui Muzeu Interactiv al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în
circuitul turistic SMIS 116171

11.190,93 10.467 10 713,93

1 RO-BG 530: Valori culturale comune în literatura și arta transfrontalieră 10 10
RO-BG 530 :  Common Cultural Values in cross-border literature and art

C 1 Amenajare zona Stadionul Tineretului - Proiectare 50 50
2 Muzeul Olteniei Craiova: 821 0 0 0 625 0 196

C 1 Instalație privare oxigen 118 118
2 Masă de joasă presiune cu pompă 24 24
3 Generator aburi sub presiune 5 5
4 Aspirator pentru aparat microsablare 5 5
5 Grup de perete cu evacuare externă, cu două brațe autoportante 20 20
6 Ferăstrău cu bandă 1000 W 8 8
7 Bazin de spălare cu basculare 59 59
8 Calculator 5 5
9 Laptop 16 16

10 Autoturism utilitate multiplă 90 90
11 Sigle (logo) 6 6
12 Licențe 36 36
13 Sistem control acces la Secţia de Istorie-Arheologie 47 47

14
Ascensor pentru persoane cu dizabilități și pentru transport piese de patrimoniu la Secția de
Științele Naturii - Proiectare

34 34

15
Readaptare mecanică a sistemului de stingere incendiu la Secţia de Istorie-Arheologie -
Proiectare

26 26

16 Modernizare planetariu - Amenajare Expoziție de bază parter, etaj II Secția Științele Naturii 122 122

17
Proiect transfrontalier ”Noi destinații în turismul transfrontalier / New destinations in cross-
border tourism” RO-BG  471

200 4 196

3 Muzeul de Artă Craiova: 1.000 0 0 0 1.000 0 0

B 1
Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier restaurare şi investigare, spaţii
expoziţionale pt. colecţii de artă contemporană - PT+DTAC+Execuţie

1 1

2 Împrejmuire teren str.Romul şi parţial segment Str.Unirii - Execuţie 100 100
3 Realizare paviment în incinta Muzeului de Artă - Execuţie 350 350

C 1
Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier restaurare şi investigare, spaţii
expoziţionale pt. colecţii de artă contemporană - SF

40 40

2 Sistem de climatizare - SF 80 80
3 Sistem de climatizare - PT+DTAC+Execuţie 1 1
4 Echipamente de lucru compartiment PSI + situații de urgență 30 30

B
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5
Documentaţie tehnică privind stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice ce trebuie realizate
pt. îndeplinirea condițiilor necesare obținerii autorizației de funcționare din partea I.S.U. Dolj

110 110

6 Rame de epocă 50 50
7 Achiziţii opere de artă 130 130
8 Calculatoare 18 18
9 Camera video 15 15

10 Proiector de iluminat 15 15
11 Pavilioane de curte 60 60
4 Biblioteca Judeţeană Dolj "Alexandru şi Aristia Aman": 1.518 0 0 518 1.000 0 0

B 1
Reabilitare Corp C2 clădire Aman (în vederea asigurării cerinţelor de securitate la incendiu) -
Execuție

200 200

2 Reabilitare clădire corp C3 - Execuţie 30 30

3
Reabilitare și mansardare corpurile C2 și C4 Casa Dianu, str. 24 Ianuarie nr.4 şi extindere cu
scară de acces D+P+1- Execuție

740 740

C 1 Arzător centrală termică (achiziție și montaj) 30 30
2 Proiectul ”Valori culturale comune în literatura și arta transfrontalieră” 72 72

Common Cultural Values in cross-border literature and art
3 Proiectul ”Comori scrise ale Dunării de Jos” 446 446

The written treasures of lower Danube
5 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj: 110 0 0 0 110 0

C 1 Autoturism 95 95
2 Laptop 8 8
3 Server (Network Attached Storage Synology) 7 7
6 Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa "U" Craiova: 32 0 0 0 32 0 0

C 1 Sistem de dedurizare a apei la Centrul Turistic pentru Agrement și Sport 26 26
2 Sistem antiefracție 6 6

Asigurări şi asistenţă socială, din care: 5.281 0 0 1.104 4.177 0 0 0

1 Consiliul Judeţean Dolj : 390 0 0 0 390 0 0

A 1
Construire Pavilion multifuncțional și demolare clădiri C2, C3, C4, C5 la Centrul medico-
social Amărăștii de Jos - Execuție, Asistenţă tehnică pt. execuţie

200 200

B 1 Modernizare şi extindere UMS Brabova - Execuţie, Asistenţă tehnică pentru execuţie 10 10
C 1 Modernizare şi extindere UMS Brabova - Proiectare 180 180

2 Unitatea Medico-Socială Bechet: 29 0 0 0 29 0 0
C 1 Rezervor de motorină suprateran de 15.000 l 29 29

3 Centrul Medico-Social Brabova: 11 0 0 0 11 0 0
C 1 Coş de fum pentru centrală termică 11 11

4 Unitatea Medico-Socială Melinești: 50 0 0 0 50 0

Cap. 
68.02
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C 1 Mașină de spălat industrială 50 50
5 Unitatea Medico-Socială Sadova: 50 0 0 0 50 0 0

B 1 Extindere spațiu locuibil și de internare 50 50
6 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj: 4.751 0 0 1.104 3.647 0 0

A 1 Reabilitare şi recompartimentare clădire multifuncţională imobil Calafat 1 1

2
Reabilitare, recompartimentare clădiri C2 şi C3 din incinta fostei Şcoli Speciale I.P.Teiuşan şi
refacere împrejmuire imobil Segarcea (Execuţie)

1 1

3 Amenajare curte imobil Calafat - Actualizare proiect + Execuţie 1 1
4 Execuţie Imobile centre Dioşti (spălătorie, uscătorie şi centrală termică) 1 1

5
Amenajare mansardă (compartimentări, revizuire acoperiş) CR Sf.Apostol Andrei,
Str.Gen.Dragalina (Execuţie)

1 1

6
Reamenajare şi recompartimentare clădire Centru de recuperare şi reabilitare pentru
persoanele adulte cu handicap Călăraşi (Execuţie)

500 500

7
Reamenajare și recompartimentare Centru de recuperare și reabilitare pentru persoanele
adulte cu handicap Ciupercenii Noi (DALI+PT+Execuție)

50 50

8 Refacere împrejmuire gard str. C-tin Lecca nr.32 (DALI+PT+Execuție) 1 1
9 Construcţie sală multifuncţională Complexul Sf.Gheorghe Dioşti (SF+PT+Execuţie) 645 645

B 1 Închidere terasă LP Muntenia (DALI+PT+Execuție) 1 1
2 Sistematizare și amenajare curte imobil Filiași (SF+PT+Execuție) 1 1
3 Lucrări de anvelopare clădiri (PT+Execuție) 1 1
4 Branșament rețea gaze pentru imobilele din str.Muntenia nr.12 și str.Paroșeni nr.36 1 1

C 1 Instalare centrale termice (PT şi execuţie lucrări de instalaţie) 1 1
2 Sisteme alarmare, detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu 50 50
3 Sistem supraveghere video 10 10
4 Rampe mobile autoridicătoare pentru persoane cu handicap 1 1
5 Centrale termice 20 20
6 Achiziție programe informatice 1 1
7 Achiziţie autoturisme 170 170
8 Achiziţie imobile 1 1
9 Aparatură medicală și de recuperare 1 1

10 Echipamente de bucătărie 1 1
11 Studii de fezabilitate, proiecte tehnice 1 1
12 Sisteme de avertizare la efracție 10 10
13 Documentaţie tehnică pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu 20 20
14 Stație cu lampă UV pentru dezinfecție bazin de recuperare 8 8
15 POCU/480/4/19/127169 - Team-up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor 3.251 1.104 2.147

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, din care: 1.250 0 0 0 1.250 0 0 0
Cap. 
70.02
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1 Consiliul Judeţean Dolj: 1.250 0 0 0 1.250 0 0

A 1
Rețele exterioare de utilități și drumuri de acces High-Tech Industry Park Craiova - Execuție, 
Asistenţă tehnică pt. execuţie

250 250

C 1 Aport de capital social la High-Tech Industry Park Craiova S.A. 1.000 1.000

Protecţia mediului, din care: 25.949 0 0 24.781 1.168 0 0 0

1 Consiliul Judeţean Dolj: 24.971 0 0 24.781 190 0 0
A 1 Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Dolj 24.881 24.781 100
B 1 Dezvoltarea și extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Dolj 70 70

C 1
”Monitorizarea şi menţinerea stării de conservare favorabile a speciilor de flora şi faună
inventariate în Coridorul Jiului”

20 0 20

2 Centrul Județean pt. Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj: 68 0 0 0 68 0 0

C 1
Studiu pentru evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din aria protejată
Coridorul Jiului

50 0 50

2 Licențe 5 5
3 Sistem GPS monitorizare auto cu licență de utilizare 2 2
4 Film de prezentare a Patrimoniului natural din Aria protejată Coridorul Jiului 11 0 11
3 Serviciul Public de Salubritate al Județului Dolj 910 0 0 0 910 0 0

B 1 Reparație capitală sediu central - Proiectare și execuție 300 300
C 1 Autoturisme (2 buc.) 220 220

2 Mobilier 173 173
3 Laptopuri (9 buc.) 45 45
4 Multifuncționale (3 buc.) 54 54
5 Aaparate AC 18 18
6 Licențe soft și programe informatice 100 100

Transporturi, din care: 412.331,05 81.056 0 229.509 9.528 16.927,55 75.310,50 0

1 Consiliul Judeţean Dolj: 409.331,05 81.056 0 229.509 6.528 16.927,55 75.310,50 0

A 1
Reabilitare DJ 643 D, DN 65C (Bulzeşti) - Prejoi - Înfrăţirea - Frăţila - Lim. Jud. Vâlcea, km
0+000 - 16+000, tronson: km 0+000 - 8+000 - Execuţie, Asistență tehnică pentru execuție

21.023 20.973 50

2

Modernizare DJ 606 C, DJ 606 (Sârsca) - Beloţ - Sopot - Ştefănel - Gogoşu - Greceşti (DJ
606 B) - Şumandra - Secu - Comănicea - Novac (DJ 606A) - Argetoaia - Lim. Jud. Mehedinţi,
km 0+000 - 51+500, tronsonul km 14+320 - 19+000, care asigură accesul la punctele de
interes cultural şi natural, incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa - Execuţie, Asistență
tehnică pentru execuție

11.063 11.013 50

3
Modernizare DJ 542, Lim. Jud. Olt - Zvorsca - Amărăștii de Sus - Amărăştii de Jos - Dăbuleni
(DN 54 A), km 17+610 - 45+170 - Execuţie, Asistență tehnică pentru execuție

49.160 49.070 90

Cap. 
74.02

Cap. 
84.02
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4
Modernizare DC 120, Ţiu (DJ 606B) - Gogoșu (DJ 6060C), km 0+000 - 2+592, care asigură
accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj -
Vratsa - Execuție, Asistență tehnică pentru execuție

1.000 1.000

5
Extindere terminale Plecări și Sosiri la Aeroportul Internațional Craiova - PT, Execuție,
Asistenţă pentru execuţie

2.000 2.000

6
Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni - Bucovăţ – Italieni – Terpeziţa – Sălcuţa – Plopşor -
Vârtop – Caraula -  Cetate, km 4+200 – 71+771

186.486,45 115.303 1.926,34 69.257,11

7
Modernizare DJ 641, Lim. Jud. Olt - Teslui - Pieleşti - Mischii - Albeşti - DN6, km 15+000 -
72+380

200 200

8
Modernizare DJ 561 A, Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni –
Băileşti – Balasan  - Moţăţei  Gară – Moţăţei, Tronson 1

49.896 46.221 3.675,21

9 Modernizare DJ 561 A, Moţăţei – Dobridor – Unirea - Pleniţa – Lim. Jud.MH, Tronson 2 38.757 36.379 2.378,18
RO-BG 375: Dolj-Montana Pași comuni pentru o mai bună conectivitate 25.022,02 14.702 1.503 8.817,02
RO-BG 375 Dolj-Montana Joint steps for a better connectivity
RO-BG 408: Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona
transfrontalieră

23.043,19 15.814 1.045 6.184,19

RO-BG 408: Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area
RO-BG 390 Montana-Dolj: Un acces mai bun - comunități apropiate 1.113 1.090 23
RO-BG 390 Montana-Dolj: Better access-closer communities

B 1
Modernizare şi extindere parcare Aeroportul Internațional Craiova - Proiectare, Execuție,
Asistenţă tehnică pentru execuţie

150 150

C 1
Modernizare DJ 606 A, Breasta (DJ 606) Obedin – Mihăiţa – Potmeltu – Coţofenii din Dos –
Scăieşti – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C) – Iordăcheşti – Piria – Lim. Jud.
Mehedinti, km 0+000 – km 43+226  - Proiectare

417 417

2 R.A. Aeroportul Internaţional Craiova: 3.000 0 0 0 3.000 0 0

C 1
Documentaţie suport pentru finanţarea investiţiei "Extinderea şi modernizarea Aeroportului
Internaţional Craiova"

3.000 3.000

                             DIRECTOR EXECUTIV
GABRIEL AFTINESCU

Carmen Morăreț
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DANIELA AVRĂMOIU
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