
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 392/01.04.2021 al Centrului Judeţean 

pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, raportul de 

specialitate nr. 8010/05.04.2021 al Direcţiei Economice, raportul nr. 8191/06.04.2021 

al Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate;                                                        

 în baza Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, art. 19, alin. 1) lit. b)  

și art.39 alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

216/24.08.2016, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. q) şi al art. 182 alin.(1) și al 

art.196 alin.(1) 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 Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pentru anul 2021, în 

cuantum de 1.272 mii lei şi estimările pentru anii 2022-2024, conform anexelor nr. 1 

şi 1a, care fac parte din prezenta hotărâre. 

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

Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj.   

  

 Nr.                                                                      Adoptată la data de:                   

                

 

 

PREŞEDINTE,                    CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

          DORIN COSMIN VASILE                                     ANDA NICOLAE 
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CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU           VIZAT, 

PROTECȚIA NATURII, TURISM ȘI 

DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ   PREŞEDINTE,                

Nr. 392/ 01.04.2021             DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj pentru anul 2021 

 

Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului Județean Dolj şi 

funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) 

și art. 18 alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, precum și cu art. 173 alin.(1) lit.d și 

alin.(5) lit.q din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

republicată. 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) lit. b din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean Dolj aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor din subordine. 

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj, unitate subordonată Consiliului Judeţean Dolj, finanțată parțial din 

venituri proprii, solicită aprobarea unui buget de venituri și cheltuieli în valoare de 

1.272,00 mii lei, pentru anul 2021, conform anexelor nr. 1 și 1a. 

Veniturile propuse a fi realizate de către Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj în anul 2021 şi estimarile pentru 

anii 2022 - 2024 sunt: 

                                                           

           

  Buget       

An 2021 

ESTIMĂRI 

 2022 2023 2024 

Venituri proprii 6 10 10 10 

Transferuri de la bugetul local, 

din care: 
1.266 1.940 2.190 2.340 

  Secţiunea de funcţionare 1.240 1.490 1.940 2.090 

  Secţiunea de dezvoltare 26 450 250 250 

TOTAL VENITURI 1.272 1.950 2.200 2.350 
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Pentru anul 2021, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și 

Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj va primi transferuri de la bugetul Consiliului 

Judeţean Dolj în valoare de 1.266,00 mii lei.  

Veniturile proprii estimate a se încasa în anul 2021 de către Centrul Județean 

pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, sunt în valoare 

de 6,00 mii lei şi vor proveni din tarifele aplicate pentru activitățile desfășurate în 

perimetrul ariilor protejate din administrare, în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/08.11.2012 privind metodologia de aplicare 

a tarifelor de către administratorii ariilor naturale protejate și de stabilire a 

cuantumului acestora, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 

93/25.04.2013. 

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj are ca scop asigurarea managementului şi punerea în valoare a 

patrimoniului natural al judeţului Dolj, principalele obiective ale centrului fiind: 

a) îndeplinirea îndatoririlor ce revin Consiliului Judeţean pentru administrarea 

siturilor Natura 2000 şi a ariilor naturale protejate aflate în administrare; 

b) îmbunătățirea calității vieții în mediul rural prin dezvoltare durabilă; 

c) desfăşurarea activităţii de dezvoltare și promovare a turismului în județul 

Dolj. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj exercită următoarele atributii principale: 

- administrează ariile naturale protejate ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, 

ROSPA0023 CONFLUENȚA JIU-DUNĂRE, ROSPA0010 BISTREȚ ȘI 

REZERVAȚIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2.391 ȘI PĂDUREA 

ZĂVAL-IV.33, în baza contractului de administrare nr. 12/30.03.2011 încheiat între 

Consiliul Județean Dolj, în calitate de administrator, și Ministerul Mediului și 

Pădurilor, în calitate de autoritate responsabilă, şi în acord cu planul de management 

şi regulamentul ariei naturale protejate; 

- asigură instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminare, 

instruiri şi alte forme de perfecţionare; 

- solicită finanțare națională/internațională și implementează proiecte specifice 

în vederea îndeplinirii obiectivului principal de activitate; 

- întreprinde măsuri/acțiuni/activități din domeniul protecției mediului 

înconjurător; 

- promovează acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale şi a 

vizitatorilor cu privire la necesitatea protejării şi conservării capitalului natural şi 

cultural precum şi cu privire la rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă 

locală; 

- asigură monitorizarea speciilor şi habitatelor naturale de interes naţional şi 

comunitar ce constituie obiectivele de conservare din ariile naturale protejate preluate 

în administrare; 

- realizează cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor ce constituie 

obiectivele de conservare din ariile naturale protejate preluate în administrare; 
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- verifică legalitatea desfaşurării de activitaţi antropice în perimetrul ariei 

protejate şi a vecinătăţii acesteia precum şi a acţiunilor de capturare flora şi fauna 

sălbatică; 

- verifică modul de respectare a prevederilor planului de management şi a 

regulamentului ariei naturale protejate; 

- initiază demersurile legale astfel încât măsurile din planurile de management 

pentru ariile naturale protejate să fie integrate în orice alt plan de dezvoltare existent 

care interesează perimetrul ariilor protejate (PUG, PUZ, Strategii de dezvoltare, 

amenajamente silvice, etc..); 

- emite avize pentru solicitările primite, conform prevederilor legale; 

- prezintă în mass-media, la întâlniri, conferinţe etc. aria naturală protejată, 

activitatea proprie şi orice eveniment ce se desfăşoară sau problemă apărută în aria 

naturală protejată; 

- propune contractarea sau participarea la contracte ce vizează conservarea 

ariei naturale protejate şi încheierea de protocoale de colaborare/parteneriate cu terţe 

persoane juridice sau fizice în scopul realizării unor activităţi specifice administrării 

ariei naturale protejate; 

- implementează sistemul G.I.S. pentru ariile naturale protejate; 

- elaborează hărţi suport ale ariilor naturale protejate şi actualizează permanent 

cu date urbanistice, de infrastructură, căi de comunicaţii, arii naturale protejate, zone 

de risc, reţele de utilităţi şi infrastructuri majore; 

- integrarea managementului ariilor protejate și al resurselor naturale în 

planificarea pentru infrastructură si dezvoltarea zonelor rurale; 

- pregătirea proiectelor cu finanţare UE, guvernamentale sau din alte fonduri; 

- asigurarea managementului proiectelor cu diferite finanţări; 

- promovează, pe plan naţional şi internaţional, valorile antropice şi naturale 

ale judeţului; 

- promovează şi coordonează dezvoltarea turismului în ariile naturale protejate 

în raport cu complexitatea potenţialului natural, uman şi turistic şi cu gradul de 

dezvoltare economico – socială a zonei protejate; 

Cheltuielile Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare 

Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 - 2024 au 

următoarea structură: 

 

  Buget       

An 2021 

ESTIMĂRI 

 2022 2023 2024 

Cheltuieli de personal 1.106 1.300 1.700 1.800 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii 140 200 250 300 

 Cheltuieli de capital 26 450 250 250 

TOTAL CHELTUIELI 1.272 1.950 2.200 2.350 
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La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2021 s-au avut în 

vedere statul de funcții aprobat, precum și prevederile urmatoarelor acte normative: 

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 

4/2021 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

O.U.G. nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; O.U.G. 

nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene; Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

H.C.J. 9 / 2020. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii cuprind cheltuielile minime de funcționare 

(consumabile, combustibil, întreținere spațiu, telefonie-internet etc.) pentru anul 

2021. 

Cheltuielile de capital, în sumă de 26 mii lei, constau în: 

• Laptop 4 buc. – 25 mii lei (vor fi înlocuite calculatoare de tip desktop uzate, ale 

căror sisteme de operare nu mai beneficiază de update-uri de la producător. 

Soluția de înlocuire are în vedere eficientizarea activității personalului, inclusiv 

în situațiile care presupun activități în afara sediului instituției: prezentări, 

seminarii, târguri și expoziții de profil etc.); 

• Program gestiune materiale – una mie lei (programul informatic este necesar 

pentru gestionarea materialelor achiziționate în vederea desfășurării activității 

instituției). 

 

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

cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj pentru anul 2021, conform anexelor nr. 1 și 1a. 

 

 
DIRECTOR,                                   

      FLOREA EMILIA        

                                         

                                                                              Întocmit, 

 

Ec. Glăvan Marcel 

 

Ec. Crînguș Irina 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ     

DIRECŢIA ECONOMICĂ                         

SERVICIUL BUGET-VENITURI            

Nr. 8010 / 05.04.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj pentru anul 2021 

 

Cu adresa nr. 37 /02.04.2021 Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism 

şi Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, unitate parţial finanţată din bugetul propriu al 

Județului Dolj, a înaintat spre aprobare Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 – 

2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art.19, alin.1 lit. b) 

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

completările ulterioare şi art. 173 alin. (1) lit. d), alin. 5 lit. q) şi al art. 182 din 

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

ulterioare; 

Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului Județean Dolj, şi 

funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) 

și art. 18 alin. (1) lit.b din O.U.G.  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, precum și cu art. 173 alin.(1) lit.d și 

alin.(5) lit.q din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

republicată. 

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj, unitate subordonată Consiliului Judeţean Dolj, finanțată parțial din 

venituri proprii, solicită pentru anul 2021 aprobarea unui buget de venituri și 

cheltuieli în valoare de 1.272,00 mii lei. 

La partea de venituri bugetul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj în anul 2021 şi estimarile pentru anii 2022 

- 2024 se prezintă astfel:    

                                                      

  Buget       

An 

2021 

ESTIMĂRI 

 2022 2023 2024 

Venituri proprii 6 10 10 10 

Transferuri de la bugetul local, 

din care: 
1.266 1.940 2.190 2.340 

  Secţiunea de funcţionare 1.240 1.490 1.940 2.090 

  Secţiunea de dezvoltare 26 450 250 250 

TOTAL VENITURI 1.272 1.950 2.200 2.350 
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Pentru anul 2021, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și 

Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj va primi transferuri de la bugetul Consiliului 

Judeţean Dolj în valoare de 1.266,00 mii lei.  

Veniturile proprii estimate a se încasa în anul 2021 de către Centrul Județean 

pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, sunt în valoare 

de 6,00 mii lei şi vor proveni din tarifele aplicate pentru activitățile desfășurate în 

perimetrul ariilor protejate din administrare, în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/08.11.2012 privind metodologia de aplicare 

a tarifelor de către administratorii ariilor naturale protejate și de stabilire a 

cuantumului acestora, precum şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 

93/25.04.2013. 

La partea de cheltuieli, bugetul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj se prezintă astfel: 

 

  Buget       

An 

2021 

ESTIMĂRI 

 2022 2023 2024 

Cheltuieli de personal 1.106 1.300 1.700 1.800 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii 140 200 250 300 

 Cheltuieli de capital 26 450 250 250 

TOTAL CHELTUIELI 1.272 1.950 2.200 2.350 

 

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021.  

Cheltuielile cu bunuri şi servicii estimate pentru anul 2021 cuprind cheltuielile 

minime de funcționare (consumabile, combustibil, întreținere spațiu, telefonie-

internet, etc.). 

Pentru anul 2021 Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și 

Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj solicită alocarea sumei de 26,00 mii lei la tittlul 

cheltuieli de capital pentru: 

• Laptop 4 buc – 25 mii lei - vor fi înlocuite calculatoare de tip desktop uzate, ale 

căror sisteme de operare nu mai beneficiază de update-uri de la producător. Această 

soluție de înlocuire are în vedere eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor specifice ale 

personalului, inclusiv în situațiile care presupun activități în afara sediului instituției 

(prezentări, seminarii, târguri, expoziții etc). 

• Program gestiune materiale – 1,00 mii lei – programul informatic este necesar 

pentru gestionarea materialelor achiziţionate în vederea desfăşurării activităţii 

instituţiei. 
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Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și 

cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj pentru anul 2021. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,            

      MECU MARIAN      
 

                  Întocmit,  

                   Cismaru Valentin                                                                                             

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.8191/06.04.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului  Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă, pe anul 2021 și 

estimările pe anii 2022-2024 

 

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 Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și 

Dezvoltare Rurală Durabilă, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 propus de 

președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă, pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024; 

 

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 bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/ 2021; 

- art.110 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modifcările și 

completările ulterioare; 

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

cu modifcările și completările ulterioare; 

-art.39 alin.(6) din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modifcările și completările ulterioare; 



- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit.q) și art.182 alin.(1) și art.196 alin. (1) 

lit.a) 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: nu este cazul. 

     

     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, 

       Șef Serviciu                            Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                 Manea Mioara-Veronica 

 

 



mii lei

Buget an 2021
Influenţe 

+/-

Buget an 2021 

final

6,00 6,00

0,00 0,00

1.266,00 1.266,00

cheltuieli curente 1.240,00 1.240,00

cheltuieli de capital 26,00 26,00

1.272,00 0,00 1.272,00

1.246,00 0,00 1.246,00

cheltuieli de personal 1.106,00 1.106,00

cheltuieli cu bunuri şi servicii 140,00 140,00

26,00 0,00 26,00

subvenții 26,00 26,00

venituri proprii 0,00

1.272,00 0,00 1.272,00

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. ______________

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 PENTRU ANUL 2021

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII, 

TURISM ȘI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ

CHELTUIELI 

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TOTAL CHELTUIELI*

* detalierea pe articole şi aliniate este prezentată în anexa nr. 1a

VENITURI

VENITURI PROPRII

DONATII ȘI SPONSORIZĂRI

SUBVENȚII DE LA BUGETUL 

LOCAL, din care:

TOTAL VENITURI



TOTAL 

1.272 1.950 2.200 2.350

33.10.09 6 10 10 10

36.10.50

43.10 1.266 1.940 2.190 2.340

43.10.09 1.240 1.490 1.940 2.090

43.10.19 26 450 250 250

1.272 1.950 2.200 2.350

1.246 1.500 1.950 2.100

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.246 1.500 1.950 2.100

10 1.106 1.300 1.700 1.800

10.01 1.081 0 0 0

Salarii de baza 10.01.01 1.026

Indemnizatie de conducere 10.01.03

Spor de vechime 10.01.04

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05

Alte sporuri 10.01.06

Ore suplimentare 10.01.07

Fond de premii 10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10

Fond aferent platii cu ora 10.01.11

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12

Indemnizatii de delegare 10.01.13 1

Indemnizatii de  detasare 10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15

Alocatii pentru locuinte 10.01.16

Indemnizaţii de hrană 10.01.17 54

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0

Tichete de masa*) 10.02.01

Norme de hrana 10.02.02 0

Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Vouchere de vacanță 10.02.06

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE 

FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 

10.01.16 +10.01.30)

VENITURI TOTALE

VENITURI PROPRII

ALTE VENITURI

VENITURI DIN SUBVENȚII

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

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 2021 Estimari

PREVEDERI 

ANUALE

2022 2023 2024

Anexa nr. 1a

la Hotărârea .................................

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 

2022-2024 

CAPITOL 74.10.50 - Centrul Judetean pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală Durabilă 

Dolj

- mii lei -



Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 25 0 0 0

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 25

Contribuția angajator pentru angajat 10.03.08

20 140 200 250 300

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 88 0 0 0

Furnituri de birou 20.01.01 7

Materiale pentru curatenie 20.01.02 5

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 20

Apa, canal si salubritate 20.01.04 4

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5

Piese de schimb 20.01.06 10

Transport 20.01.07

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 31

Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0 0 0 0

20.05 19 0 0 0

Uniforme si echipament 20.05.01 1

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03

Alte obiecte de inventar 20.05.30 18

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 7 0 0 0

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 7

Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09

20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2

Consultanta si expertiza 20.12 1

Pregatire profesionala 20.13 5

20.30 18 0 0 0

Reclama si publicitate 20.30.01 1

Protocol si reprezentare 20.30.02

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6

Chirii 20.30.04 1

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07

Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10

26 450 250 250

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 26 450 250 250

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 26 450 250 250

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 26 450 250 250

Construcţii 71.01.01 0 200

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 25 100 100 100

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 90 90 90

Alte active fixe 71.01.30 1 60 60 60

DIRECTOR,

EMILIA FLOREA EC. CRÎNGUȘ IRINA

EC. GLĂVAN MARCEL

ÎNTOCMIT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

51+55+56+58+70+79+85)

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.25+20.27+20.30)

 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 




