
 

 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN      DDOOLLJJ  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Judeţene 

„Alexandru şi Aristia Aman”, instituție integral finanțată din bugetul propriu al 

Județului Dolj pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 şi a bugetului de 

venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene 

„Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024.  
 

 
 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 1002/01.04.2021 al Bibliotecii 

Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, raportul de specialitate nr. 8247/07.04.2021 al 

Direcţiei Economice, raportul Serviciului juridic nr. 8700/12.04.2021, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,                                                        

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

b), art. 39 alin. (6) și art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a art. 8 alin. (5), alin. (7) 

lit.b), alin. (8) și a art. 29 din Legea nr.334/2002 privind Legea Bibliotecilor, 

republicată, 

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

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Judeţene 

„Alexandru şi Aristia Aman”, instituție integral finanțată din bugetul propriu al 

Județului Dolj pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, conform anexelor nr.1și 

nr.1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2021 şi 

estimările pe anii 2022-2024, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



    Art. 3 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia 

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

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi 

Aristia Aman” . 

 

 
 

 Nr. ___                                                              Adoptată la data de  _____ 2021 
 

 
 

 

   PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN COSMIN VASILE                                  ANDA NICOLAE 
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PREȘEDINTE, 

Dorin Cosmin VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

în vederea aprobării  proiectului de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al 

Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, instituție integral finanțată din bugetul 

propriu al Județului Dolj pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 şi Bugetul de 

venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene 

„Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024.  

În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, a art. 19 alin. (1) lit. (a) 

și (b), ), a art.67 lit. (a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și (d), alin. 3 lit(a), alin. (5) lit. (d) şi al art. 

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

ulterioare şi în temeiul art. 8 alin.(1), a art. 27 alin. (2) și al art. 29 din Legea nr. 334/2002 

privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biblioteca 

Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin adresa nr. 985/2021, unitate  finanțată integral 

din bugetul propriu al Județului Dolj, propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe 

anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024: 

 

I) Bugetul finanțat integral din bugetul propriu al Județului Dolj(anexa 1 și 1a) , în sumă 

de 14.194 mii lei, pe anul 2021, la partea de cheltuieli este structurat astfel: 

 

Secțiunea de funcționare, în sumă de 9.572 mii lei, din care: 

 

1) 7.158 mii lei - titlul „Cheltuieli de personal”, corespunzător unui număr total 

de 101 posturi conform organigramei actuale. 

Cheltuielile de personal pentru anul 2021 prezintă o creștere față de anul 2020, 

având în vedere că pe parcursul anului 2021 se propun următoarele: 

-promovarea pe grade și trepte profesionale superioare pentru salarații care îndeplinesc 

condițiile de promovare, pe parcursul anului; 

-modificarea tranșei de vechime pentru salariații , pe parcursul anului; 

-ocuparea posturilor vacante , conform prevederilor legale; 

-plata tranșei aferentă anului 2021din  hotărârile judecătorești pentru salariați. 

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 
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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. 

În Cheltuielile de personal sunt prevăzute: salarii de bază, sporul pentru condiții de 

muncă,sporul pentru CFP, indemnizația de doctor, fondul aferent pentru plata cu ora, precum 

si indemnizația de delegare pentru personalul de specialitate, indemnizația pentru hrană 

precum si alte drepturi salariale in bani (hotărâri judecătorești) și contribuția asiguratorie de 

muncă. 

2) 2.282 mii lei - titlul „Bunuri şi servicii” 

 

 În anul 2021, cheltuielile cu bunuri şi servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a 

activității Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” (încălzit, iluminat, forță motrică, 

apă, canal, salubritate, carburanți, poștă, energie electrică, energie termică, activități culturale, 

achiziție de carte, precum și pentru contracte de service la echipamentele existente, etc).  

 Art.20.01.01. – Furnituri de birou       =4,00 mii lei   

La acest articol bugetar este cuprinsă suma de bani necesară achitării diferitelor 

materiale pentru buna funcţionare a activităţii secţiilor: coli de scris, coli pentru fax şi 

copiator, dosare necesare păstrării în bune condiţii a documentelor, tipizate specifice muncii 

de bibliotecă: buletine de cerere, fişe termen, tipizate pentru înştiinţări, permise de intrare, 

fişe de împrumut,cutii de plastic pentru sălile de lectură pentru publicaţiile serialelor. Trebuie 

menţionat faptul că, la cerere, utilizatorii pot beneficia de xeroxarea anumitor cărţi pentru 

elaborarea studiilor de specialitate. Așa se explică faptul că am avut în vedere un consum 

mai mare de coli de xerox, cartuşe pentru imprimantă etc. (12 luni x 1,66 mii lei/lună). 

Art.20.01.02. – Materiale pentru curăţenie      =20,00 mii lei  

La acest articol bugetar suma de bani solicitată este pentru achiziţionarea detergenţilor 

pentru curăţatul covoarelor, mochetelor, perdelelor, săpun, praf de curăţat, detartrant, axion, 

sprayuri pentru insecte, var pentru întreţinerea pomilor şi bordurilor din incinta bibliotecii. 

Materialele pentru curăţenie sunt necesare pentru menţinerea curăţeniei în toate spațiile 

aparținând bibliotecii (12 luni x 1,66 mii lei/lună). 

Art.20.01.03. – Incălzit, iluminat       =128,00 mii lei 

La acest articol bugetar s-a avut în vedere acoperirea consumului de gaze naturale 

necesare funcţionării centralei termice pentru încălzirea sediului central al Bibliotecii 

Judeţene “Alexandru și Aristia Aman” dar şi încălzirea celor patru filiale. Totodată se 

asigură și acoperirea consumului de energie electrică pentru toate spațiile și filialele 

bibliotecii.Corpul vechi al Bibliotecii Aman dispune de patru săli mari de lectură, un hol 

expoziţional care trebuie iluminat pentru că în acest spațiu sunt expuse numeroase cărţi 

valoroase din depozitele bibliotecii și un hol, la intrare, unde se găsesc cataloagele bibliotecii 

și Casa Memorială “Elena Farago”. Clădirea Nouă cuprinde secţiile de împrumut adulţi şi 

copii și Biblioteca“Acad. Dan Berindei”. 

De asemenea, trebuie adăugate și consumurile înregistrate la spațiul situat pe strada 

Sfântul Dumitru, respectiv la Centrul Transfrontalier, precum și consumurile celor pentru 

filiale. Consumul mare de energie este generat şi de folosirea în sălile de lectură, în secţiile 

de împrumut acasă, adulţi şi de copii, a aparatelor de aer condiţionat care asigură pentru toți 

utilizatorii un climat de studiu favorabil în zilele caniculare. 
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Art.20.01.04. – Apă, Canal, Salubritate      =30,00 mii lei 

La acest articol bugetar este cuprinsă suma de bani necesară pentru plata facturilor de 

apă consumată pentru păstrarea curăţeniei în grupurile sanitare de care beneficiază 

utilizatorii, pentru angajaţii bibliotecii,  pentru întreţinerea spaţiului verde din incinta 

Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, cât și pentru apa potabilă. Biblioteca 

Judeţeană “Alexandru și Aristia Aman” costurile colectării gunoiului rezultat din deşeurile 

provenite de la legătorie precum și costurile pentru gunoiul colectat din curtea interioară 

pentru o perioadă de 12 luni. 

Art.20.01.06 – Piese de schimb       =5,00 mii lei 

La acest articol bugetar suma de bani cuprinsă este necesară pentru întreținerea 

autoturismelor, atunci când aceasta se impune. 

Art.20.01.07 – Transport          = 40.00 mii lei 

La acest articol bugetar este cuprinsă suma de bani necesară pentru transportarea 

invitaţilor participanţi la manifestările culturale (turul oraşului, vizitarea principalelor 

obiective din județului Dolj, a Parcului “Nicolae Romanescu”, muzee etc.), dar și pentru 

transportarea cărţilor și a diferitelor obiecte provenite din donaţii  conform contractelor de 

donaţie. 

Art.20.01.08. – Poştă, telefon, internet     =20,00 mii lei 

Suma solicitată în cadrul acestui articol bugetar este necesară în vederea acoperirii 

costurilor care decurg din facturilor de telefon, a faxului, dar şi a consumului de timbre 

necesare transmiterii coletelor de cărţi pentru alte biblioteci şi a adreselor expediate către alte 

biblioteci județene și comunale pentru diferite manifestări organizate, schimburi 

interbibliotecare(12 luni x 1,66 mii lei). 

Art.20.01.09 – Mat. şi prest. servicii cu caracter funcțional   =40,00 mii lei. 

Suma solicitată în cadrul acestui articol bugetar  prevede acoperirea cheltuielilor legate 

de taxele de participare la conferințe, operațiunile de recondiţionare a cărţilor şi legare în 

volume a publicaţiilor periodice, precum şi a documentelor elaborate în cadrul serviciilor. 

Pentru operaţiile menţionate se cumpără carton, mucava, aracet, pânză specială de legătorie, 

tifon, sfoară, sârmă. De asemenea  se vor achiziționa  materiale consumabile pentru 

întreținerea și funcționarea calculatoarelor și perifericelor, tonere pentru xeroxuri, toate 

acestea conform referatelor primite din secții. 

Art.20.01.30. – Alte materiale şi prestări servicii     =690,00 mii lei 

La acest articol bugetar se au în vedere cheltuielile ocazionate de exploatarea 

calculatoarelor și a imprimantelor, reviziile, reparațiile acestora, deratizare, dezinsecție și 

dezinfecție,  asigurarea curățeniei în toate spațiile bibliotecii, consultanţă de specialitate în 

diferite domenii, asigurarea funcţionării centralei telefonice, a centralei termice, contractul 

privind asistenţa medicală a angajaţilor, verificarea stingătoarelor, reevaluarea cărților de 

patrimoniu, verificare instalațiilor electrice, servicii de întreținere a aparatelor de aer 

condiţionat, multe dintre acestea prezentând uzură ca urmare a folosirii neîntrerupte pe 

timpul verii în sălile de lectură. 

De asemenea, se mai are în vedere acoperirea cheltuielilor prilejuite de: 

- service și mentenanță pentru centralele termice, consultarea unui operator responsabil 

RSVTI pentru verificarea tehnică a centralelor; 

- asigurări, revizii și verificări ITP pentru autoturismele Duster și Skoda; 

- service pentru programul de salarii şi cel de contabilitate; 
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- contract pentru asigurarea securităţii angaţilor şi a activităţii desfăşurate la locul de muncă, 

monitorizarea stării de sănătate a acestora; 

- mentenanța sistemelor de antiefracţie şi antifoc, fiind necesară intervenţia la fața locului a 

personalului de specialitate care a montat şi executat aceste sisteme; 

- asigurarea comunicării prin intermediul internetului şi al telefoniei mobile; 

- asigurarea unui marketing de bibliotecă cât mai eficient şi a implementării strategiei 

bibliotecii (traduceri autorizate pentru contractele cu partenerii externi); 

- serviciul de mentenanță, întreținere și asistență tehnică pentru  sistemul informatic 

TINREAD, ce asigură gestiunea documentelor de bibliotecă și Portalul Informațional al 

Județului Dolj, servicii de cercetare bibliografică precum și alte cheltuieli cu servicii executate 

de terți; 

-   materiale pentru întreținerea zonelor verzi; 

 
Nr. 

crt. 

DENUMIRE TOTAL 

-mii lei- 

1 Asistenta program salarizare, contabilitate, gestiuni. 5 

2 Deratizare,dezinsectie,dezinfectie  Biblioteca Aman și filiale* 4 

3 Revizie anuala centrala gaze, Contract RSTVI -centrale termice Biblioteca Aman și 

filiale* 

10 

4 Mentenanta detectare incendiu,reparare si intretinere a echipamentului de securitate 

Biblioteca Aman și filiale* 

2 

5 Servicii de monitorizare, interventie si  mentenanță la sistemele de alarmă cladire 

Aman si filiale* 

18 

6 Contract servicii medicale pentru personalul instituției 15 

7 Revizie aparate aer conditionat si instalatii de climatizare pentru Biblioteca Aman și 

filiale* 

13 

8 Asigurari auto (RCA, CASCO și ITP) 6 

9 Verificare periodică stingatoare,  prize de pământ Biblioteca Aman și filiale* 5 

10 Servicii internet, telefonie mobila Biblioteca Aman și filiale* 80 

11 Servicii pt.aparate de filtrare și purificare apa- Biblioteca Aman și filiale* 12 

12 Asociatii de locatari-întretinere pentru filiale 12 

13 Servicii de colectare si reciclare a deseurilor 5 

14 Servicii de mentenanta pentru servere și periferice -Biblioteca Aman și filiale* 22 

15 Ignifugare Clădirea Aman 10 
             *Filiale =Secția de Periodice din Str. Sf. Dumitru nr.3, Centrul Transfrontalier din str. Jiețului nr.21, Secția Imprumut 

carte și Ludotecă din str. Unirii nr.98, Flilala nr.1 Cartier Brazda lui Novac, Filiala nr.2 din Cartier Craiovița Nouă, Filiala nr.3 din 

Cartier Valea Roșie, Filiala nr.4 din Cartier Rovine. 

Art.20.02. - Reparaţii curente        = 66,00 mii lei 

La acest articol bugetar ne-am propus următoarele: 

-Reparație sediu Craiovița Nouă  -66 mii lei 

Art.20.05.30 – Obiecte de inventar       = 15,00 mii lei 

La acest articol bugetar au fost cuprinse sumele de bani necesare achiziţionării 

următoarele obiecte de inventar: aspirator mic pentru cărți, aparate foto pentru secții,  aparate 

pentru măsurarea microclimatului la cărțile vechi, mobilier pentru Muzeul Exilului 

Românesc, cuiere, scări duble pentru depozit, scaune pentru cititori,  hard-uri externe pentru 

stocarea datelor, truse sanitare, tastaturi pentru calculatoare, jaluzele, centrală electrică, 

calorifere.  
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Art.20.06.01. – Deplasări interne, cazare       = 5,00 mii lei 

La acest articol bugetar suma de bani prevazută este necesară pentru acoperirea 

costurilor de transport, cazare la cursuri de specialitate, schimburi de experienţă care se 

desfăşoară la diferite biblioteci din ţară, etc. 

Art.20.06.02. – Deplasări externe       = 5,00 mii lei 

La acest articol suma de bani prevazută este necesară pentru cunoaşterea nemijlocită a 

activităţii unor biblioteci publice din alte ţări, astfel încât să putem valorifica cunoştinţele 

acumulate şi să ne inspirăm din modul de organizare practicat în alte biblioteci, dar și pentru 

participarea la conferințe, întâlniri în cadrul parteneriatelor.  

Art.20.11. – Cărţi şi publicaţii         = 350,00 mii lei 

În cadrul acestui articol bugetar sunt cuprinse sumele de bani necesare pentru 

achiziționarea de cărți și publicații periodice, deoarece se înregistrează o cerere crescândă de 

carte nouă şi publicaţii periodice, se are în vedere achiziţia unor lucrări de referinţă, 

dicţionare, enciclopedii, reviste de specialitate pentru studiu şi informare, cărţi necesare 

utilizatorilor de toate vârstele şi categoriilor sociale care frecventează biblioteca. 

 Bibliotecile publice au devenit indispensabile pentru orice comunitate umană. Fiind 

singurele instituţii deţinătoare de colecţii cu caracter enciclopedic în măsură să satisfacă 

cerinţele spirituale ale cetăţenilor, se impune digitizarea cărţilor şi multiplicarea lor. 

Abonamentele pentru publicaţiile de specialitate sunt extrem de solicitate la sălile de lectură 

dar şi achiziţionarea de cărţi, DVD-uri, CD-uri etc. 

Pentru acest an ne-am propus o selecţie mai riguroasă a titlurilor de carte, a revistelor 

de specialitate, a editurilor care-şi prezintă ofertele, urmând a demara implementarea unui 

proiect “J-STORE” – o bibliotecă digitală unde sunt disponibile colecţiile celor mai 

importante reviste din ştiinţa şi cultura universale. Instituția și-a propus achiziționarea unor 

loturi de cărţi rare, manuscrise, scrisori şi fotografii unicat ce au aparţinut  personalităților 

din exil și nu numai. 

Art.20.13. – Cheltuieli de perfecţionare      = 5,00 mii lei 

La acest articol bugetar sunt cuprinse sumele de bani care să  acopere costurile privind 

perfecţionarea bibliotecarilor în contextul schimbărilor survenite în specialitatea practicată. 

Biblioteca trebuie să asigure conform Legii bibliotecilor 334/18.06.2002.  

 Art.20.30.04. – Chirii         = 620,00 mii lei 

La acest articol bugetar suma de bani prevăzută este necesară pentru plata chiriilor 

filialelor din Rovine, Valea Roşie, Craioviţa Nouă şi Brazda lui Novac şi a depozitelor și 

sălilor de lectură din strada Sf. Dumitru și str. Unirii, respectiv plata chiriei conform 

contractului pentru spațiul în care funcționează filiala deschisă în Bulgaria.  

Art.20.30.30 Alte cheltuieli autorizate      = 239,00 mii lei 

La acest articol bugetar suma de bani prevăzută este necesară pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor culturale: simpozioane, întâlniri cu autori din ţară, lansări de carte 

etc. Astfel, sunt înscrise în Agenda culturală 2021 a bibliotecii acţiuni care urmează să se 

derulelze pe tot parcursul anului: Zilele “Elena Farago”, Concursul de creaţie în limba 

engleză, Concursuri de interpretare, Manifestarea Crăciunului la români, dar şi colocvii 

profesionale, care prezintă un interes foarte mare datorită specificului activităţii şi însuşirii 

cunoştinţelor profesionale. 
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Agenda culturală 2021 

Are peste 102  activităţi culturale care constau în: pregătirea şi susţinerea conferinţelor 

naţionale şi internaţionale organizate în colaborare cu ANBPR, Conferinţele Științifice 

Internaționale ,,Stat şi Societate în Europa,, și “Politică.Diplomație Cultură”, tipărirea de 

cărţi, studii și cercetări, realizarea de materiale informative şi de promovare, sondaje cu 

privire la activitatea şi serviciile oferite de bibliotecă, derularea proiectului ,,Lecturi urbane”, 

lecturi publice. 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea acțiunii culturale Suma 

Estimata 

-mii lei- 
1 8 Martie - Ziua Internationala a Femeii 10,00 

2 Anunțuri, felicitări electronice 26,50 

3 Interese comune, proiecte comune România-Bulgaria 20,00 

4 Intâlniri profesionale, participări conferințe, congrese 10,00 

5 Realizare materiale informative şi de promovare 5,00 

6 Colocviu internațional EXIPORA  12,50 

7 Conferința internațională Politică. Diplomație. Cultură 10,00 

8 Congresul A.R.A. 10,00 

9 Tipărirea de cărţi, studii, cercetări, volume, flux de știri, calendarul evenimentelor 

etc.  

10,00 

10 Memoria Exilului Romanesc 15,00 

11 Conferința Internaţională Stat şi Societate 5,00 

12 Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului 5,00 

 

3)SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEÎNCADRATE: 

132,00 mii lei. 

 În ceea ce privește sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, pentru anul 

2021 în conformitate cu prevederile L 448/2006, actualizată cu prevederile L 193/21.08.2020 

este necesară suma de 132,00 mii lei. 

 

Secțiunea de dezvoltare, în sumă de 4.622 mii lei, din care: 

 

1)   422 mii lei - titlul „Proiecte cu finanțare din fondurile externe 

nerambursabile”, având în vedere continuarea proiectului „Comori scrise ale 

Dunării de Jos” 

 

2) 4.200 mii lei - titlul „Cheltuieli de capital ”, se prezintă astfel:  

 

Nr. 

crt. 

Denumire obiectiv de investiții Sumă 

(mii lei) 
 Obiective de investiții noi:  

1. Reabilitare cladire corp 3- execuție 100 

2. Reabilitare și mansardare corpurile C2 si C4, Dianu,str.24 ianuarie și 

extindere cu scară de acces D+P+1- execuție 

4.100 

 Total general 4.200 
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1.Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Craiova își propune în anul 2021 

cheltuieli de capital în valoare de 422,00 mii lei pentru  asigurarea  desfășurării proiectului 

,,Comori scrise ale Dunării de Jos ,,. 

Având in vedere hotărârea nr.120/26.04.2018, privind aprobarea proiectului ,, Comori 

scrise ale Dunării de Jos ,, suma de bani va fi repartizată astfel: 

-art.58.01.01 – finanțarea națională    =63,00 mii lei 

-art.58.01.02-  finanațarea de la Uniunea Europeană =359,00 mii lei privind 

Programul Interreg V-A România-Bulgaria Axa prioritară 2 ,,O REGIUNE VERDE,, care 

are ca scop conservarea , protejarea , promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 

cultural – Biblioteca Judeţeana Alexandru şi Aristia Aman fiind partener 2 în cadrul acestui 

proiect , LIDER DE PROIECT fiind  Fundaţia Global Libraries Bulgaria , iar partener 3 fiind 

Biblioteca Regională Lzuben Karavelov Ruse – valoarea totală eligibilă a acestui proiect 

fiind de 191.820,97 EUR  echivalentul a 893.060,89 lei la cursul de 4.6557 EUR. 

Menţionăm că proiectul se va derula pe parcursul anilor 2018 -2021, astfel: 

-2021- 15% din contrib.naţională  -   63,00 mii lei  - art.58.01.01 

-2021- 85% din fonduri FEDR       - 359,00 mii lei  -art.58.01.02 

        63,00 mii lei +359,00 mii lei = 422,00 mii lei 

          Obiectivul general al proiectului este încurajarea conservării, protecţiei , promovării şi 

dezvoltării patrimoniului cultural intangibil al regiunii -Cooperarea Transfrontalieră 

România- Bulgaria prin diversificarea serviciilor turistice şi dezvoltarea turismului literar ca 

un factor major pentru utilizarea şi exploatarea avantajelor şi al potenţialelor comune şi 

depăşirea discrepanţelor. 

Proiectul îşi propune :stabilirea unui produs turistic integrat pentru promovarea 

Turismului Literar în Regiunea Transfrontalieră a Dunării de Jos şi promovarea unei 

imagini pozitive comune a zonei transfrontaliere, crearea unei reţele transfrontaliere care să 

reunească toate părţile interesate şi să-şi consolideze  capacitatea de planificare, gestionare, 

dezvoltare durabilă a turismului Dunării de Jos. 

În bibliotecile din Craiova şi Ruse vor fi înfiinţate două centre turistice pilot moderne şi 

inovatoare, pentru întreaga regiune literară, bazate pe cele mai noi tehnologii digitale. Se vor 

crea 5 pachete turistice literare şi 5 rute turistice, două festivaluri internaţionale literare.  

Prezentul  proiect are o viziune strategică globală şi pe termen lung pentru dezvoltarea 

turismului literar. 

 2.Cheltuieli de Capital – Construcții, în sumă de 4.200,00 mii lei. 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Cod 

Indicator 

Valoare 

-mii lei- 
1. Reabilitare cladire corp 3- Execuție 71.01.01 100,00 

2. Reabilitare si mansardare corpurile C2 si C4, Dianu,str.24 

ianuarie și extindere cu scară de acces D+P+1- Executie 

71.01.01 4.100,00 

 Total 71.01.01 4.200,00 

 

1. Reabilitare  clădire corp C3- Execuţie     = 100,00 mii lei  
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Pentru primul an de execuție sunt necesari 100,00 mii lei, iar pentru al doilea an 5.200,00 

mii lei. Se are în vedere executarea de reparaţii la şarpantă, înlocuirea învelitoarei din tablă la 

acoperiş (de tip şarpantă), îmbunătăţirea sistemului de colectare a apelor meteorice (corp 

clădire nouă),refacerea fațadelor, precum si reabilitare termica a  clădirii  - partea de execuţie 

efectivă.  

Prin realizarea investitiei sunt urmarite pentru a fi atinse următoare obiective: 

    -    reabilitarea și punerea în valoare a unor monumente cultural-istorice ,    obiective cu 

potential istoric în zonă; 

- refacerea elementelor structurale ale construcţiei şi asigurarea elementelor 

nestructurale, dacă este cazul şi în conformitate cu concluziile raportului de expertiză 

tehnică; 

- refacerea elementelor deteriorate ale şarpantei şi a învelitorii în conformitate cu 

concluziile raportului de expertiză tehnică; 

- refacere acoperiș , reconfigurarea șarpantei și a invelitoarei în vederea rezolvării 

problemelor cu infiltrațiile; 

- revitalizarea fațadei conform propunerii de proiect ,executarea lucrărilor pentru 

păstrarea aspectului şi stilului arhitectural al clădirii; 

- restaurare tâmplărie lemn daca este cazul; 

- reamenajarea și modernizarea cu modificari interioare nestructurale daca este cazul. 

- refacere zugrăveli și vopsitorii în stilul arhitectural al clădirii; 

- se solicită punerea în evidenţă a elementelor decorative exterioare prin restaurarea 

acestora într-o cromatică adecvată cu păstrarea stilului arhitectural iniţial al clădirii; 

- înlocuire centrală termică -cazanele murale în condensație vor fi comandate de un 

regulator electronic care va comanda funcționarea în cascadă și va asigura un număr egal de 

ore de funcționare pentru toate cazanele existente  în funcție de temperatura exterioară . 

Stabilirea soluţiilor de intervenţie se va face pe baza următoarelor date: 

      - relevee de arhitectură şi construcţii - temă de proiectare; 

      - documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii;- asigurarea nivelului de izolare 

termică necesar; 

 

     2. Reabilitare si mansardare corpurile C2 si C4 Dianu , str.24 ianuarie și extindere 

cu scară de acces D+P+1 -executie        = 4.100,00 mii 

lei 

  Aflată în administrarea Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman clădirea este 

situată pe strada 24 ianuarie nr. 4, fiind monument istoric semnificativ din punct de vedere 

istoric, cultural şi turistic, atăt pentru Judeţul Dolj, cât şi la nivel regional şi chiar naţional 

acest obiectiv este încadrat ca monument istoric. Această locaţie face obiectul Proiectului 

,,Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc, iar domeniul major prevede restaurarea şi valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe. 

Tema de proiectare prevede reabilitarea si mansardarea corpurilor C2 si C4 aflate in strada 

24 Ianuarie, nr.4 în vederea dării lor in folosinta. Oportunitatea acestor intervenţii se justifică 
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prin analiza imobilului în stadiul actual: starea degradată şi îmbătrânită a finisajelor interne si 

a celor exterioare, starea degradată a învelitorii existente, recompartimentarea spatiilor 

existente . 

Casa Dianu -are ca obiectiv execuţia de reparaţii atat la interior cat si la exterior la 

cele doua corpuri, mansardare, îmbunătăţirea  sistemului de colectare a apelor meteorice . 

Stabilirea soluţiilor de intervenţie se va face pe baza următoarelor date: relevee de 

arhitectură şi construcţii, D.A.L.I., expertize tehnice de specialitate, temă de proiectare, 

securitate la incendiu etc. 

Reabilitarea si mansardarea corpurilor C2 si C4 se va face în conformitate cu 

recomandările Expertizei Tehnice și va cuprinde cel puțin o parte din următoarele categorii 

de lucări: refacerea elementelor structurale ale construcţiei şi asigurarea elementelor 

nestructurale, dacă este cazul şi în conformitate cu concluziile raportului de expertiză 

tehnică; mansardarea cu reconfigurarea șarpantei și a invelitoarei în vederea rezolvării 

problemelor cu infiltrațiile; restaurare tâmplărie lemn daca este cazul;reamenajarea si 

recompartimentarea interioarelor;refacere zugrăveli și vopsitorii în stilul arhitectural al 

clădirii; refacerea instalaţiilor interioare existente: termice, electrice, sanitare, alimentare cu 

apă și canalizare, eventuale branșamente,  daca este cazul; realizarea de instalaţii : curenţi 

slabi (cablaj structurat VOCE/DATE,control acces, efracţie, etc.), incendiu, de încălzire şi 

climatizare, instalaţii de ventilare mecanică şi condiţionare aer. 

 ,, Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc ,, care va funcționa in incinta Casa Dianu 

va avea în componenţa sa săli de expoziţii permanente şi temporare pentru adulţi şi copii, săli 

de concerte, săli multimedia , spaţii de lectură şi de petrecere a timpului liber. Muzeul va 

reuni cele mai valoroase fonduri de carte şi documente pe care le deţine biblioteca . 

 

II) Bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile (anexa 2), 

în sumă de 56 mii lei pe anul 2021, se prezinta astfel: 

 

Indicator Sumă 

(mii lei) 
Venituri - Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile  

 

56 

 

Cheltuieli - Alte transferuri (Programe comunitare) 

 

56  

Având în vedere derularea proiectului ,,American Corner accesoriu de bibliotecă ,, 

care este un proiect cu fonduri nerambursabile ce se derulează încă din anul 2005 şi  care 

promovează cunoaşterea reciprocă a culturii, promovarea valorilor culturale, precum şi 

cunoaşterea limbii engleze, desfăşurandu-se în fiecare an  pe baza unui buget bine stabilit, 

sume care s-au folosit pentru achiziţionarea de calculatoare, imprimante, video-proiector, 

materiale promoţionale folosite strict în cadrul secţiei, consumabile, transport pentru 

manifestări culturale specifice acestei activităţi, cu acordul Ambasadei  Americii . 

Toate cheltuielile se vor derula  în anul 2021 din articolul bugetar  55.01.07- ,, 

Programe comunitare ,, . În anul 2021 este  primită suma de 56 mii lei, sumă care urmează 

a se cheltui ulterior. 
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Față de cele prezentate, se propune spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli al 

Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, instituție integral finanțată din bugetul 

propriu al județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și Bugetul de venituri 

și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi 

Aristia Aman” pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, conform anexelor nr.1, 1a și 2. 

 

Manager,              Contabil Șef, 

Prof. Dindirică Lucian             Ec. Dragomir Otilia 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ              

DIRECŢIA ECONOMICĂ              

SERVICIUL BUGET-VENITURI       

Nr. 8247 / 07.04.2021              

    

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și 

cheltuieli al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, instituție integral 

finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 

2022-2024 și bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 

2021 şi estimările pe anii 2022-2024 
 

 

În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, a art. 19 alin. (1) 

lit. (a) și (b), a art.67 lit. (a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și (d), alin. 3 lit. (a), 

alin. (5) lit. (d) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 8 alin. (1), a art. 27 alin. (2) și 

al art. 29 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin adresa 

nr. 985/2021, propune aprobarea bugetului pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024 și a bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024: 

 

I) Bugetul finanțat integral din bugetul propriu al Județului Dolj, în sumă de 

14.194 mii lei, pe anul 2021, la partea de cheltuieli este structurat astfel: 

 

Secțiunea de funcționare, în sumă de 9.572 mii lei, din care: 

 

1) 7.158 mii lei - titlul „Cheltueli de personal”  

 

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 
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completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, Legea nr. 15/2021 

privind bugetul de stat pe anul 2021. 

 

2) 2.282 mii lei - titlul „Bunuri şi servicii” 

 

În anul 2021, cheltuielile cu bunuri şi servicii asigură desfășurarea 

corespunzătoare a activității Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” 

(încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă, energie 

electrică, energie termică, activități culturale, achiziție de carte, precum și pentru 

contracte de service la echipamentele existente, etc).  

 

3) 132 mii lei - titlul „Alte cheltuieli – sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate” 

Această sumă este fundamentată în concordanţă cu prevederile alin. (2) şi (3) ale 

art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Secțiunea de dezvoltare, în sumă de 4.622 mii lei, din care: 

 

1) 422 mii lei - titlul „Proiecte cu finanțare din fondurile externe 

nerambursabile”, având în vedere continuarea proiectului „Valori 

scrise ale Dunării de Jos” 

 

2) 4.200 mii lei - titlul „Cheltuieli de capital ”, se prezintă astfel:  

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv de investiții 

Sumă 

(mii lei) 

 Obiective de investiții noi:  

1. Reabilitare cladire corp 3- execuție 100 

2. 
Reabilitare și mansardare corpurile C2 si C4, Casa Dianu, 

str.24 ianuarie și extindere cu scară de acces D+P+1- execuție 
4.100 

 Total general 4.200 
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II) Bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, în sumă 

de 56 mii lei, pe anul 2021, se prezintă astfel: 

 

Indicator 
Sumă 

(mii lei) 

Venituri - Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 56 

Cheltuieli - Alte transferuri (Programe comunitare) 
 

56 

 

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. Proiectul este inițiat şi finanţat de Ambasada Statelor Unite ale Americii încă 

din anul 2005 și îşi propune realizarea schimburilor culturale, evenimente culturale, 

seminarii etc.  

Suma încasată va fi folosită în anul 2021, conform bugetului proiectului 

„American Corner accesoriu pentru activitatea Bibliotecii Județene Aman”, pentru 

transport, cursuri, deplasări, papetărie, achiziţii mijloace fixe şi obiecte de inventar. 

 

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

al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, instituție integral finanțată din 

bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 și 

bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii 

Județene „Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

   MECU MARIAN      ÎNTOCMIT, 

 

MANDACHE LELICA 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 8700 / 12.04.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

 

proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, instituție integral finanțată din 

bugetul propriu al Județului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii 

Județene “Alexandru și Aristia Aman” 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 de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia 

Aman”, instituție integral finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia 

Aman” pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, propus de președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene “Alexandru și 

Aristia Aman”, instituție integral finanțată din bugetul propriu al Județului 

Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a bugetului de venituri și 

cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene 

“Alexandru și Aristia Aman” 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:  

 

-art. 19 alin. (1) lit.b), art. 39 alin. (6) și art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art. 8 alin. (5), alin. (7) lit. b), alin. (8) și a art. 29 din Legea nr.334/2002 privind 

Legea Bibliotecilor, republicată, 

     -art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d), art.182 și art.196 alin. (1) lit. a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

compartimentului: nu a fost identificat 

 

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 

 

 

Șef serviciu,                                                                         

DAIANA STOICA         

              

                      Întocmit, 

           Cons.j.Bărăgan Simona  

 



mii lei

Biblioteca Județeană ''Alexandru și Aristia Aman '' Craiova Buget an 2021 Estimări 2022 Estimări an 

2023

Estimări an 

2024

ALOCAȚII BUGETARE 14194 15465 16876 17133

*secțiunea de funcționare 9572 12500 13494 13694

*secțiunea de dezvoltare 4622 2965 3382 3439

TOTAL VENITURI 14194 15465 16876 17133

CHELTUIELI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 9572 12500 13494 13694

CHELTUIELI CURENTE 9572 12500 13494 13694

*cheltuieli de personal 7158 8550 8960 9100

*cheltuieli cu bunuri și servicii 2282 3790 4364 4414

*alte cheltuieli(sume aferente pers. cu handicap 

neâncadrate) 132 160 170 180

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 4622 2965 3382 3439

CHELTUIELI DE CAPITAL 4622 2965 3382 3439

*programe din Fondul european de Dezvoltare Regională

422 330 0 0

*construcții 4200 2635 3382 3439

TOTAL CHELTUIELI 14194 15465 16876 17133

Manager,

prof. Lucian DINDIRICĂ Ec. Otilia DRAGOMIR

Contabil șef,

Județul Dolj                                                                                                                   Anexa nr.1

                                                                               la Hotărârea nr.......................

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Biblioteca Județeană ,,Alexandru și Aristia Aman''



JUDEŢUL: DOLJ

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN

14.194 15.465 16.876 17.133

9.572 12.500 13.494 13.694

01 9.572 12.500 13.494 13.694

10 7.158 8.550 8.960 9.100

10.01
6.997

8.180 8.575 8.700

Salarii de baza 10.01.01 5.744 6.500 6.800 6.900

Indemnizatie de conducere 10.01.03 0

Spor de vechime 10.01.04 0

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 693 970 980 990

Alte sporuri 10.01.06 0

Ore suplimentare 10.01.07 0

Fond de premii 10.01.08 0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 93 120 125 130

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0

Indemnizatii de delegare 10.01.13 4 40 50 50

Indemnizatii de  detasare 10.01.14 0

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 0

Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0

Indemnizaţii de hrană 10.01.17 395 500 570 580

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 68 50 50 50

10.02 0 180 185 190

Tichete de masa*) 10.02.01 0

Norme de hrana 10.02.02 0

Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 0

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04 0

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 0

Cheltuieli salariale in bani   (cod 

10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 

10.01+10.02+10.03)

- mii lei -

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

indicator

Estimari

2022 2023 2024

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE 

FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 

01+79+85)

Buget 2021

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 ŞI  

ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2022-2023-2024 

Anexa nr.1a

B U G E T U L  



Vouchere de vacanță 10.02.06 0 180 185 190

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 0

Contribuții 10.03 161 190 200 210

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0

Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 10.03.04
0

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator 

pentru angajaţi 10.03.05
0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0

Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 161 190 200 210

Contribuția angajator pentru angajat 10.03.08 0

20 2.282 3.790 4.364 4.414

20.01 977 821 931 931

Furnituri de birou 20.01.01 4 20 25 25

Materiale pentru curatenie 20.01.02 20 14 17 17

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 128 380 380 380

Apa, canal si salubritate 20.01.04 30 11 14 14

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 14 17 17

Piese de schimb 20.01.06 5 14 17 17

Transport 20.01.07 40 10 13 13

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20 14 17 17

Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 20.01.09
40

114 143 143

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30 690 230 288 288

Reparatii curente 20.02 66 500 623 623

20.03 0

Hrana pentru oameni 20.03.01 0

Hrana pentru animale 20.03.02 0

20.04 0

Medicamente 20.04.01 0

Materiale sanitare 20.04.02 0

Reactivi 20.04.03 0

Dezinfectanti 20.04.04 0

20.05 15 325 406 406

Uniforme si echipament 20.05.01 0 5 6 6

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 15 320 400 400

20.06 10 70 88 88

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 5 35 44 44

Deplasari în străinătate 20.06.02 5 35 44 44

20.09 0

20.10 0

Cărți și publicații 20.11 350 550 686 686

20.12 0

Pregatire profesionala 20.13 5 24 30 30

20.14 0

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) 

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare



20.15 0

20.16 0

20.18 0

20.19 0

20.20
0

20.21 0

20.22 0

20.23 0

20.24 0 0 0 0

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.01 0

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.02 0

20.25 0

20.27 0

20.30 859 1.500 1.600 1.650

Reclama si publicitate 20.30.01 0 250 250 250

Protocol si reprezentare 20.30.02 0

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0 90 190 190

Chirii 20.30.04 620 310 310 310

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.07 0

Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 239 850 850 900

30 0 0 0 0

30.01 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02 0

30.02 0 0 0 0

Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01 0

Dobanzi aferente creditelor externe contractate 

de ordonatorii de credite 30.02.02
0

Dobanzi aferente creditelor externe garantate 

si/sau directe subimprumutate 30.02.03
0

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05 0

30.03 0 0 0 0

Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.01 0

Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02 0

Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din 

trezoreria statului 30.03.03
0

Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05 0

40 0 0 0 0

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.03 0

Subventii pentru compensarea cresterilor 

neprevizionate ale preturilor la combustibili
40.20

0

Alte subvenţii 40.30 0

50 0 0 0 0

50.04 0

51 SF 0 0 0 0

51.01 0 0 0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) Transferuri curente   (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15

Dobanzi aferente datoriei publice externe  

(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Munitie, furnituri si armament de natura 

activelor fixe pentru armata

Contribuţii ale administratiei publice locale la 

realizarea unor lucrări şi servicii de interes 

Reabilitare infrastructura program inundatii 

pentru autoritati publice locale

Comisioane  si alte costuri aferente 

imprumuturilor  (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 

din actiuni in reprezentarea intereselor 

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30



Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 0

Actiuni de sanatate  51.01.03 0

Finantarea aeroporturilor de interes local 51.01.05 0

Transferuri din bugetele consiliilor judetene 

pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia 

copilului 51.01.14
0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile 

de asistenta sociala pentru persoanele cu 

handicap 51.01.15
0

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi 

judeţene pentru acordarea unor ajutoare către 

unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de 

extremă dificultate 51.01.24

0

Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale 

de sănătate pentru persoanele aflate în concediu 

pentru creşterea copilului 51.01.26
0

Transferuri privind contribuţiile de sănătate 

pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
0

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 

unităţilor de asistenţă socială şi medico-sociale 51.01.39
0

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
0

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 

camerelor agricole 51.01.49
0

Transferuri din bugetul județului pentru clasele 

de învățământ special organizate în cadrul 

unităților de învățământ de masă 51.01.60
0

Transferuri din bugetul local către bugetul 

județului pentru finanțarea claselor de 

învățământ de masă organizate în unitățile de 

învățământ special 51.01.61

0

Transferuri de la bugetul județului  către bugetele 

locale pentru plata drepturilor de care beneficiază 

copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă 51.01.64

0

55 SF 0 0 0 0

55.01 0 0 0 0

Alte transferuri curente interne 55.01.18 0

Finanțarea învățământului particular sau 

confesional acreditat 55.01.63
0

Sume reprezentând contribuția unităților 

administrativ-teritoriale la Fondul IID 55.01.65
0

55.02 0 0 0 0

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 0

Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04 0

57 0 0 0 0

57.02 0 0 0 0

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0

 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță 57.02.03 0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 0

Suport alimentar 57.02.05 0

A. Transferuri interne  (cod 

55.01.18+55.01.63+55.01.65)

B. Transferuri curente în străinătate (către 

organizaţii internaţionale)  (cod 



59

132 160 170 180

59.01 0

59.02 0

59.08 0

59.11 0

59.12 0

59.15 0

59.17 0

59.20 0

59.22 0

59.25 0

59.30 0

59.35 0

Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate

59.40 132 160 170 180

79 0 0 0 0

80 0 0 0 0

80.03 0

80.30 0

81 0 0 0 0

81.01 0 0 0 0

Rambursari de credite externe contractate de 

ordonatorii de credite 81.01.01
0

Rambursari de credite externe din fondul de 

garantare 81.01.02
0

Rambursari de credite aferente datoriei publice 

externe locale 81.01.05
0

Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 0

81.02 0 0 0 0

Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 0

Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02 0

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.05 0

85 X X X X

85.01 X X X X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent în secţiunea de funcţionare a 

bugetului local 85.01.01 X X X X

90

92.01 0 0 0 0

Excedentul secţiunii de funcţionare 92.01.96

93.01 0 0 0 0

Deficitul secţiunii de funcţionare 93.01.96

4.622 2.965 3.382 3.439

51 0 0 0 0

51.02 0 0 0 0

Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

Transferuri de capital  

(cod51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent (cod 85.01.01)

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 

59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

Asociatii si fundatii

Sustinerea cultelor

Sume destinate finantarii programelor 

sportive realizate de structurile sportive de 

Împrumuturi pentru institutii si servicii 

publice sau activitati finantate integral din 

Rambursari de credite externe  (cod 

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN 



Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28

Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29

55 

55.01

Programe cu finantare rambursabila 55.01.03

Programe comunitare 55.01.07

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.08

Programe ISPA 55.01.09

Programe SAPARD 55.01.10

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12

Programe de dezvoltare 55.01.13

Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.42

Investiţii ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru 

finanțarea unor investiții publice de interes local
55.01.67

56 0 0 0 0

56.01 0 0 0 0

Cheltuieli neeligibile 56.01.03

56.02 0 0 0 0

Cheltuieli neeligibile 56.02.03

56.03 0 0 0 0

Cheltuieli neeligibile 56.03.03

56.04 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.04.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.04.02

Cheltuieli neeligibile 56.04.03

56.05 0 0 0 0

Cheltuieli neeligibile 56.05.03

56.07 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.07.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.07.02

Cheltuieli neeligibile 56.07.03

56.08 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.08.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.08.02

Cheltuieli neeligibile 56.08.03

56.11 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.11.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.11.02

Cheltuieli neeligibile 56.11.03

56.15 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.15.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.15.02

Cheltuieli neeligibile 56.15.03

56.16 0 0 0 0

Sume aferente Fondului European de integrare a 

resortisantilor tarilor terte  ( 56.11.01 la 56.11.03)

Alte programe comunitare finantate in perioada 

2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Alte facilitati si instrumente postaderare 

(56.16.01 la 56.16.03)

Programe Instrumentul European de Vecinătate 

şi Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

A. Transferuri interne  (cod 55.01.03+55.01.07 

la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

Programe din Fondul Social European (FSE) 

(cod 56.02.03)

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 

56.03.03)

Programe din Fondul European Agricol de 

Dezvoltare Rurala  (FEADR) (56.04.01 la 

Programe din Fondul European pentru Pescuit 

(FEP) (cod 56.05.03)

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru 

Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)



Finanţarea naţională 56.16.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.16.02

Cheltuieli neeligibile 56.16.03

56.17 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.17.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.17.02

Cheltuieli neeligibile 56.17.03

56.18 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.18.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.18.02

Cheltuieli neeligibile 56.18.03

56.25 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.25.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.25.02

Cheltuieli neeligibile 56.25.03

56.27 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.27.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.27.02

Cheltuieli neeligibile 56.27.03

56.28 0 0 0 0

Finanţarea naţională 56.28.01

Finanţarea externa nerambursabila  56.28.02

Cheltuieli neeligibile 56.28.03

56.40 0 0 0 0

     Finanţarea externă nerambursabilă 56.40.02

58 422 330 0 0

58.01 422 330 0 0

Finanțarea națională 58.01.01 63 30

Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 359 289

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0 11

58.02 0 0 0

Finanțarea națională 58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02

Cheltuieli neeligibile 58.02.03

58.03 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.03.02

Cheltuieli neeligibile 58.03.03

58.04 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.04.02

Cheltuieli neeligibile 58.04.03

58.05 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.05.02

Cheltuieli neeligibile 58.05.03

58.11 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.11.02

Cheltuieli neeligibile 58.11.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)  

(58.03.01 la 58.03.03)

Programe din Fondul European Agricol de 

Dezvoltare Rurala  (FEADR) (58.04.01 la 

Programe din Fondul European pentru Pescuit și 

Afaceri Maritime (FEPAM)  (58.05.01 la 

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru 

Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

Programe din Fondul Social European (FSE) 

(58.02.01 la 58.02.03)

Mecanismul financiar SEE  (56.17.01 la 

56.17.03)

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 

56.18.03)

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand 

reducerea disparitatilor economice si sociale in 

Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare 

SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent 

mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii 

Europene ( cod 56.40.02)

TITLUL X  Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile aferente cadrului Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR)  (58.01.01 la 58.01.03)



58.12 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.12.02

Cheltuieli neeligibile 58.12.03

58.15 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.15.02

Cheltuieli neeligibile 58.15.03

58.16 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.16.02

Cheltuieli neeligibile 58.16.03

58.30 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.30.02

Cheltuieli neeligibile 58.30.03

58.31 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.31.02

Cheltuieli neeligibile 58.31.03

58.32 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.32.02

Cheltuieli neeligibile 58.32.03

58.33 0 0 0 0

Finanțarea națională 58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.33.02

Cheltuieli neeligibile 58.33.03

70 4.200 2.635 3.382 3.439

71 4.200 2.635 3.382 3.439

71.01 4.200 2.635 3.382 3.439

Construcţii 71.01.01 4.200 2.555 2.482 2.539

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0 80 100 100

Alte active fixe 71.01.30 0 800 800

71.03

72 0 0 0 0

72.01 0 0 0 0

Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.01

75

79 0 0 0 0

81 0 0 0 0

81.04

85 X X X X

85.01 X X X X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent în secţiunea de dezvoltare a 

bugetului local 85.01.02 X X X X

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Rambursarea imprumuturilor contractate 

pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

Programe Instrumentul European de Vecinătate 

(ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

Alte programe comunitare finantate în perioada 

2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

Alte facilități și instrumente postaderare  

(58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

 Mecanismul pentru Interconectarea Europei 

(58.30.01 la 58.30.03)

Mecanismele financiare Spaţiul Economic 

European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 

Fondul pentru relații bilaterale aferent 

Mecanismelor financiare Spaţiul Economic 

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor 

financiare Spaţiul Economic European și 



Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent aferente fondurilor externe 

nerambursabile 85.01.05 X X X X

90

92.01 0 0 0 0

Excedentul secţiunii de dezvoltare 92.01.97

93.01 0 0 0 0

Deficitul secţiunii de dezvoltare 93.01.97

Nu se acorda tichete de masa personalului din 

cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 

finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati efectuate in 

anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 

evidenţiate cu semnul minus "-"

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

Prof.Lucian DINDIRICĂ Ec. Otilia DRAGOMIR

CONTABIL ȘEF,

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

            publice, nr.1954/2005



Județul Dolj                                                                                                                 Anexa nr.2

la Hotărârea nr….......................

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024

Biblioteca Județeană ,,Alexandru și Aristia Aman''-Proiect ''AMERICAN CORNER  '' accesoriu pentru 

activitatea Bibliotecii Județene Aman ''Programe Comunitare''

mii lei

Biblioteca Județeană ''Alexandru și Aristia Aman '' Craiova

Buget an 2021 Estimări 2022 Estimări an 2023 Estimări an 2024

ALOCAȚII BUGETARE 56 56 57

*secțiunea de funcționare 0 0 0

*secțiunea de dezvoltare 56 56 57

TOTAL VENITURI 56 56 57

CHELTUIELI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 0 0 0

*cheltuieli de personal 0 0 0

*cheltuieli cu bunuri și servicii 0 0 0

*alte cheltuieli(sume aferente pers. cu handicap neâncadrate) 0 0 0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 56 56 57

ALTE TRANSFERURI 56 56 57

*programe comunitare 56 56 57

TOTAL CHELTUIELI 56 56 57

Manager, Contabil șef,

prof. Lucian DINDIRICĂ Ec. Otilia DRAGOMIR
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