
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile primite de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, 

pe anul 2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 4694/2020 al Direcţiei Economice, 

raportul Serviciului juridic nr. 5783/05.02.2020, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate;                                                        

în baza art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d) 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 de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile primite de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 

2020, conform anexelor nr. 1 şi 1A ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    

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

Economică şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” vor aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

  

 Nr. _____                                                         Adoptată la data de_______ 2020 

         

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL  

  AL JUDEŢULUI, 

 

ION PRIOTEASA                                          ANDA NICOLAE 

                         

 
 

 

  PROIECT 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                         

DIRECŢIA ECONOMICĂ                              PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI                           

Nr. 4694 / 03.02.2020                                                            ION PRIOTEASA 

 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia 

Aman”, pe anul 2020  

 

 

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” derulează proiectul 

American Corner accesoriu pentru activitatea Bibliotecii Judeţene Aman (Contract 

de Grant nr. SRO100-19-GR-0037/2020 încheiat cu Ambasada Statelor Unite ale 

Americii), proiect inițiat şi finanţat de Ambasada Statelor Unite ale Americii încă din 

anul 2005, ce îşi propune realizarea schimburilor culturale, evenimente culturale, 

seminarii etc.  

Cu adresa nr. 331/29.01.2020 Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia 

Aman” a înaintat Consiliului Judeţean Dolj solicitarea de aprobare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 în valoare de 

50 mii lei, sumă deja încasată ce va fi folosită în anul 2020, conform bugetului 

proiectului, pentru activitatea în cadrul Colţului American (transport, cursuri, 

deplasări, papetărie, achiziţii mijloace fixe şi obiecte de inventar). 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al 

Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” pe anul 2020 este prezentat în 

anexele nr. 1 şi 1A. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeţeană 

„Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 şi 1A. 

   

 

        DIRECTOR EXECUTIV,          CONSILIER, 

         GABRIEL AFTINESCU                    DANIELA AVRĂMOIU 

 

 

 

 

                  ÎNTOCMIT,     

       CONSTANTIN ŞERBAN     



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.5783/05.02.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ,, Alexandru și Aristia Aman,, pe 

anul 2020 

 

 

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 de venituri și cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ,, Alexandru și Aristia Aman,, pe 

anul 2020 propus de președintele Consiliului Județean Dolj și  a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea  bugetului de venituri și chletuieli al 

Bibliotecii Județeane ,, Alexandru și Aristia Aman,, pe anul 2020 prin includerea 

sumei de 50 mii lei ce provine din fonduri externe nerambursabile, conform 

contractului de Grant nr.SRO100-19-GR-0037/2020 încheiat cu Ambasada 

Statelor Unite ale Americii. Proiectul American Corner este derulat de Biblioteca 

Județeană ,,Alexandru și Aristia Aman,, din anul 2015, este accesoriu activității 

acesteia, iar suma prevăzută mai sus a fost virată de Ambasada Statelor Unite ale 

Americii conform  extrasului de cont emis de Trezoreria Municipiului Craiova la 

data de 28.01.2020. 

 

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:  

 

- art.19 alin.1 lit.b din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

  -art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d) 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  2020

Sume primite de administrațiile 

locale în cadrul unor programe cu 

finanțare nerambursabilă

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ    

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. __________

CHELTUIELI CURENTE

Alte transferuri

TOTAL CHELTUIELI*

 PE ANUL 2020 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ALEXANDRU ŞI ARISTIA AMAN” 

 FONDURI ÎN AFARA BUGETELOR LOCALE

VENITURI

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI



JUDEŢUL: DOLJ

TOTAL 

50

37.08 50

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu 

finanțare nerambursabilă
37.08.06 50

50

total curente 50

50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 50

55.01 50

Programe comunitare 55.01.07 50

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

A. Transferuri interne  (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)

Venituri

Transferuri voluntare altele decât subvenţiile

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 

indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

67.08.03 - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN” - 

PROIECT „AMERICAN CORNER ACCESORIU PENTRU ACTIVITATEA 

BIBLIOTECII JUDEȚENE AMAN”

Anexa nr. 1A

la Hotărârea nr. _____

- mii lei -

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2020 

1




