
 

 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 

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

fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, 

pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024  
 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 1456/01.04.2021 al Liceului 

Tehnologic Special „Beethoven”, raportul de specialitate nr. 7975/05.04.2021 al 

Direcţiei Economice, raportul Serviciului juridic nr. 8163/06.04.2021, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,                                                        

în baza Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, a art. 110 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 

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

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. a), precum şi al art. 182 alin.(1) 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 Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 

2021 şi estimările pe anii 2022-2024, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, 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, Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Liceului Tehnologic Special 

„Beethoven” şi Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Dolj. 
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REFERAT DE APROBARE  

al proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului 

Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 şi 

bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului 

Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024   

 

În baza Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, al art. 110 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. 1 

lit. b) din Legea nr. 273/2016 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare şi în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. a), precum şi al art. 

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

ulterioare, se propune spre aprobare bugetul Liceului Tehnologic Special „Beethoven” 

Craiova, finanţat din bugetul propriu judetean, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-

2024 şi bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului 

Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024. 

Cu adresa nr. 1422/01.04.2021 Liceul Tehnologic Special „Beethoven” a înaintat 

spre aprobare bugetul finanţat din bugetul propriu judeţean, pe anul 2021 şi estimările pe 

anii 2022-2024, care se prezintă astfel: 

mii lei 

Titlul An 2021 Estimări 

An 2022 An 2023 An 2024 

Cheltuieli de personal 10 19 19 19 

Bunuri şi servicii 930 1250 1344 1409 

Asistenţă Socială 318 318 318 318 

Alte cheltuieli - burse 65 65 65 65 

Cheltuieli de capital 7 7 7 7 

Total 1.330 1.659 1.753 1.818 

 

mailto:achizitii@csbeethoven.ro
mailto:contact@csbeethoven.ro
http://www.liceulbeethoven.ro/


Cheltuielile de personal sunt destinate pentru transportul la și de la locul de muncă 

ale cadrelor didactice, conform art. 276 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și 

conform Instrucțiunii nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice. 

Bunurile şi serviciile solicitate sunt necesare pentru asigurarea hranei pentru elevi, 

încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, reparaţii curente, procurarea 

obiectelor de inventar precum și alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

La titlul „Alte cheltuieli” sunt necesare sume în vederea acordării de burse sociale 

pentru elevii şcolii.  

Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” solicită cheltuieli de capital în anul 2021 

în sumă de 7 mii lei pentru: Documentații tehnico-economice. 

Bugetul Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, finanţat din bugetul 

propriu judetean, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 este prezentat în anexa 

nr.1. 

 

Liceul Tehnologic Special „Beethoven” desfășoară proiecte finantate de Comisia 

Europeana, prin programul Erasmus+, Mobilitati V.E.T., cu numar 2019-1-RO01-

KA116-061485, avand titlul: Dati-le aripi si lasati-i sa zboare!. 

 Scopul proiectului Dati-le aripi si lasati-i sa zboare!, propus de Liceul Tehnologic 

Special "Beethoven"Craiova este de a creste sansele de integrare pentru 25 elevi cu 

dizabilitati, prin dezvoltarea competentelor practice din domeniul Sanatate si asistenta 

pedagogica, prin participarea la plasamentul de la FONDAZIONE CASA SERENA 

MONS. F.SCO PITITTO ONLUS din Mileto, Italia, cu un total de 150 de ore. 

Organizatia de primire FONDAZIONE CASA SERENA MONS. F.SCO PITITTO 

ONLUS, ce este in colaboare cu institutia noastra pentru a 5-a oara, ofera celor 25 elevi 

sanse reale sa fie competitivi la absolvire si astfel sa se angajeze. 

Cei 25 de participanti cu dizabilitati, vor fi selectati din cele 2 clase de postliceala, 

specializarea Pedagog de recuperare. Acestia vor participa la plasamentul practic de la 

organizatia gazda dar si la activitati culturale, sociale si de voluntariat ce ii vor ajuta sa se  

dezvolte profesional si personal si le va crea o imagine pozitiva lor si altor persoane cu 

dizabilitati in raport cu patronatele, comunitatea locala si societatea, vor asigura echitatea 

in ceea ce priveste egalitatea de sanse si integrarea pe piata muncii. 

Obiective: 

- sa dezvolte celor 25 participanti cu dizabilitati: competente practice specifice profesiei, 

competente lingvistice pentru limba italiana si abilitati de comunicare in echipa de lucru 

- dezvoltarea unei personalitati cat mai autonome a celor 25 de participanti cu dizabilitati, 

prin incurajarea pe parcursul proiectului a: calitatilor personale, cresterea increderii in 

sine, antrenarea zilnica a muncii, constientizarea propriei eficiente dincolo de dizabilitate, 

toate acestea de-a lungul tuturor activitatilor. 

Prin atingerea obiectivelor proiectului liceul isi va creste vizibilitatea la nivel 

national si european ca furnizor de educatie speciala si partener de incredere pentru 

viitoare proiecte, isi va creste numarul de elevi si va asigura continuitatea unor noi 

initiative europene. 

Activitatile proiectului: contractare, selectia participantilor, pregatirea 

participantilor, diseminare si valorizare, realizarea plasamentului, raportarea finala.  

Impactul asupra participantilor: dezvoltare profesionala la un nivel mai ridicat fapt 

ce le poate schimba viata profesionala; cresterea increderii, a motivatiei si a satisfactiei in 

activitatea de zi cu zi in timpul stagiului; cresterea capacitatii de organizare si conducere 

a propriei vieti.  



Impactul asupra organizatiilor: va creste capacitatea de organizare a liceului pentru 

proiecte europene, a calitatii de pregatire si implementare, a competentelor privind 

strategiile de internaţional; scoala isi va consolida un sistem de calitate in ceea ce priveste 

pregatirea practica a elevilor la toate meseriile. 

Va creste numarul de elevi care opteaza pentru liceul nostru sau pentru continuarea 

studiilor datorita oportunitatii de participare la mobilitati. 

 Bugetul total al proiectului este de 448,00 mii lei. 

 

De asemenea, se desfășoară Proiectul de Parteneriat de schimb interșcolar în cadrul 

Programului ERASMUS+, contract numărul – 2019-1-IT02-KA229-063051_2. 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 23 luni, începând cu data de 01.09.2019 şi 

finalizându-se în data de 31.07.2021, iar finanțarea va fi în sumă maximă de 19015 EUR, 

pentru Romania. 

Proiectul este coordonat de liceul din Italia: IISS Charles Darwin (947273289) 

Italy, cu un buget de  38578.00 EUR, avandu-i ca parteneri pe: 

Liceul Tehnologic Special "Beethoven" (948396452) Romania: 43,00 mii lei 

IES MIGUEL DE CERVANTES (948007288) Spain 36598.00 EUR. 

Proiectul prevede o deplasare pentru staff in Italia, 2 depllasari in Italia,respectiv 

Spania in care vor fi implicati cate 5 elevi si cate 2 cadre didactice,si la sfarsitul 

proiectului inca o deplasare pentru 2 membrii din echipa de implementare. 

Scopul proiectului este de a creste abilitatile si competentele elevilor cu dizabilitati 

pentru o mai buna integrare pe piata muncii,respectiv in plan si mediu social,printr-un 

schimb de bune practici pedagogice intre  cele 3 tarile beneficiare ale programului 

Erasmus+. 

 

De asemenea se desfăşoară proiectul finantat de Comisia Europeana, prin 

programul Erasmus+, Mobilitati V.E.T., cu numar 2020-1-RO01-KA116-078475, avand 

titlul « Integrarea profesionistilor cu dizabilitati” implementat in perioada 01.09.2020 

– 30.08.2021 si al carui beneficiar este liceul nostru. 

Scopul proiectului “Integrarea profesionistilor cu dizabilitati” propus de Liceul 

Tehnologic Special "Beethoven"Craiova este de a creste sansele de integrare pentru 23 

elevi cu dizabilitati,prin dezvoltarea competentelor practice din domeniul Mecanica, prin 

participarea la plasamentul de la firma METALSUD LO GATTO SAS din Vibo 

Valentia, Italia. 

Organizatia de primire METALSUD LO GATTO SAS, ce este in colaboare cu 

institutia noastra pentru prima data, ofera celor 23 elevi sanse reale sa fie competitivi la 

absolvire si astfel sa se angajeze. 

Cei 23 de participanti cu dizabilitati au fost selectati din 4 clase ale liceului nostru. 

Acestia vor participa la plasamentul practic de la compania gazda dar si la activitati 

culturale, sociale si de voluntariat ce ii vor ajuta sa se  dezvolte profesional si  personal si 

le va crea o imagine pozitiva lor si altor persoane cu dizabilitati in raport cu patronatele, 

comunitatea locala si societatea,vor asigura echitatea in ceea ce priveste egalitatea de 

sanse si integrarea pe piata muncii. 

Obiective: 

- sa dezvolte celor 23 participanti cu dizabilitati:competente practice specifice profesiei, 

competente lingvistice pentru limba italiana si abilitati de comunicare in echipa de lucru 

- dezvoltarea unei personalitati cat mai autonome a celor 23 de participanti cu dizabilitati, 

prin incurajarea pe parcursul proiectului a: calitatilor personale, cresterea increderii in 



sine,antrenarea zilnica a muncii, constientizarea propriei eficiente dincolo de dizabilitate, 

toate acestea de-a lungul tuturor activitatilor. 

Prin atingerea obiectivelor proiectului liceul isi va creste vizibilitatea la nivel 

national si european ca furnizor de educatie speciala si partener de incredere pentru 

viitoare proiecte, isi va creste numarul de elevi si va asigura continuitatea unor noi 

initiative europene 

Activitatile proiectului: contractare, selectia participantilor, pregatirea 

participantilor, diseminare si valorizare, realizarea plasamentului, raportarea finala. 

Impactul asupra participantilor: dezvoltare profesionala la un nivel mai ridicat fapt ce le 

poate schimba viata profesionala;cresterea increderii, a motivatiei si a satisfactiei in 

activitatea de zi cu zi in timpul stagiului; cresterea capacitatii de organizare si conducere 

a propriei vieti  

Impactul asupra organizatiilor: va creste capacitatea de organizare a liceului pentru 

proiecte europene,a calitatii de pregatire si implementare ,a competentelor privind 

strategiile de internaţional;scoala isi va consolida un sistem de calitate in ceea ce priveste 

pregatirea practica a elevilor la toate meseriile 

Va creste numarul de elevi care opteaza pentru liceul nostru sau pentru continuarea 

studiilor datorita oportunitatii de participare la mobilitati. 

Valoarea proiectului este de 254,00 mii lei. 

 

Un alt proiect finantat de EEA GRANTS, prin programul Programul de 

Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România, Proiect cu 

numar 2019-EY-PCVET-0007, are titlul Invatamant dual de calitate pentru elevi cu 

dizabilitati, va fi implementat in perioada 01.04.2021 – 31.03.2022 si al carui beneficiar 

va fi liceul nostru. 

Scopul proiectului Invatamant dual de calitate pentru elevi cu dizabilitati, propus 

de Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Craiova este acela de a imbunatati activitatea 

de instruire practica a elevilor cu dizabilitati ce se formeaza in domenii VET, in cadrul 

stagiilor practice la agentii economici nationali, prin intermediul unei vizite de studiu 

realizate de factorii implicati la scoala VET Technical School of Paphos din Cipru. 

- dezvoltarea competentelor, abilitatilor de management insitutional/al 

clasei/atelierului care sa conduca la organizarea pentru elevii VET cu dizabilitati, a unor 

stagii de practica modern inclusiv invatamant dual, bazate pe principii pedagogice 

contemporane,democratice si in acord cu nevoile pietei muncii; 

- intelegerea de catre participantii la vizita, a modelelor prezentate si stabilirea unei 

set al acestora ce urmeaza sa fie implementat si promovat in liceul beneficiar si in alte 

scoli similare(existenta in forma unui document). 

Technical School of Paphos din Cipru  are o infratructura foarte buna pentru toate 

cele 10 programe profesionale ce le furnizeaza elevilor din zona.Scoala are o vasta 

experienta de cooperare internationala prin 5 tipuri de programe diferite atat cu alte scoli 

europene cat si cu alte tipuri de institutii si organizatii. 

Pentru a se atinge obiectivele proiectului ca urmare a vizitei la  Technical School 

of Paphos din Cipru, realizata in perioada 16.07-23.07.2021 , continuturile au fost 

anterior stabilite de reprezentantii celor 2 scoli partenere si a agentului economic 

partener, pornind de atingerea celor 3 obiective. 

La vizita vor participa: 9 cadre didactice din domeniul VET direct implicate in 

stagiile de practica ale scolii beneficiare, directorul liceului si 2 reprezentanti ai agentului 

economic partener ce sunt direct implicati in realizarea stagiilor practice ale elevilor 

scolii aplicante. Acestia vor fi selectati de in baza unei metodologii si a unui calendar 



aprobate de Consiliul de administratie al scolii. Cei 2 reprezentanti ai agentului economic 

vor fi nominalizati de acesta.  

Vizita de studiu a celor 12 persoane din Romania va cuprinde ateliere de lucru 

interactive, activitati de analiza a modelelor din Cipru, simulari pedagogice ghidate de 

experti VET din Cipru in vederea integrarii in Romania a modelelor lor deja testate. Se 

vor organiza vizite de studiu la agenti economici parteneri ai Technical School of Paphos, 

cat si la atelierele acestora, pentru a lua parte la activitati concrete, reale de stagiu practic. 

Participantii selectati vor beneficia de un curs de de pregatire lingvistica pentru 

limba engleza, tinut de formatori profesionisti, pe parcursul caruia se vor aplica evaluari, 

iar la final vor fi oferite certificari. 

Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova impreuna cu agentul economic Casa 

Dobrescu vor asigura in cooperare managementul proiectului conform regulilor 

programului, se vor ocupa de toate aspectele organizatorice ce tin de pregatirea si 

realizarea vizitei de studiu la partenerul de primire din Norvegia. 

Ulterior vizitei vor fi activitati comune celor 2 parteneri de implementare a bunelor 

practici, modelelor si instrumentelor preluate in stagiile de practica realizate pentru elevii 

scolii. Se va realiza in comun un document in acest sens, ce va servi ca material de 

diseminare si transfer a rezultatelor proiectului. 

Ambele organizatii partenere din Romania vor desfasura un proces de diseminare 

si valorizare a rezultatelor conform planului specific. 

La final cei 2 parteneri vor realiza procesul de raportare al proiectului implementat. 

          Valoarea totală a proiectului este de 150,00 mii lei. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului 

Tehnologic Special Beethoven, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 este 

prezentat în anexa nr.2.  

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul Liceului Tehnologic 

Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022-2024, conform anexei nr.1 şi 

bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului 

Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, conform 

anexei nr. 2. 

 

    DIRECTOR                      

      NĂSTĂȘEL MARIA              ADMINISTRATOR FINANCIAR 

             RĂPĂNOIU ROBERT 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ            

DIRECŢIA ECONOMICĂ                         

SERVICIUL BUGET-VENITURI                              

Nr.  7975 / 05.04.2021    

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi estimările 

pe anii 2022-2024 şi bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi 

estimările pe anii 2022-2024 
 

În baza Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, al art. 110 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 

alin. 1 lit. b) din Legea nr. 273/2016 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare şi în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. a), precum şi al 

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

completările ulterioare, se propun spre aprobare bugetul Liceului Tehnologic Special 

“Beethoven” Craiova, finantat din bugetul propriu judetean, pe anul 2021 şi 

estimările pe anii 2022-2024 şi bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi 

estimările pe anii 2022-2024. 

Bugetul de venituri și cheltuieli, al Liceului Tehnologic Special”Beethoven”, 

pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, se prezintă astfel: 

mii lei 

Titlul An 2021 Estimări 

An 2022 An 2023 An 2024 

Cheltuieli de personal 10 19 19 19 

Bunuri şi servicii 930 1250 1344 1409 

Asistenţă Socială 318 318 318 318 

Alte cheltuieli - burse 65 65 65 65 

Cheltuieli de capital 7 7 7 7 

Total 1330 1659 1753 1818 

Cheltuielile de personal sunt destinate pentru transportul la și de la locul de 

muncă al cadrelor didactice, conform art. 276 din Legea educației naționale nr. 

1/2011 și conform Instrucțiunii nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 

didactice. 

Bunurile şi serviciile solicitate sunt necesare pentru asigurarea hranei elevilor, 

încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, reparaţii curente, procurarea 

obiectelor de inventar precum și alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

Conform art. 5 alin. (1) lit. c) şi anexei nr. 4 din Legea nr. 15/2021 privind 

bugetul de stat pe anul 2021, se alocă de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului 

Dolj destinate finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care 

frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 
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nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, cu 

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

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

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

promovarea drepturilor copilului. Aceste sume se includ la titlul “Asistenţă socială”. 

Titlul „Alte cheltuieli” include sumele necesare acordării de burse pentru elevii 

şcolii (1 bursă de merit şi 80 de burse sociale aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Dolj nr. 2/2021). 

Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” solicită cheltuieli de capital în anul 

2021 în sumă de 7 mii lei pentru achiziţie programe informatice (5 mii lei) şi 

elaborarea de documentaţii tehnico-economice (2 mii lei pentru studiu pentru 

evaluarea de risc la securitate fizică şi studiu privind sisteme de securitate). 
 

Liceul Tehnologic Special „Beethoven” desfășoară 4 proiecte finanţate de 

Comisia Europeană: 

- Proiectul ”Dati-le aripi si lasati-i sa zboare!” desfasurat prin programul  

Erasmus+, Mobilitati V.E.T., cu numar 2019-1-RO01-KA116-061485, in 

colaborare cu organizatia de primire FONDAZIONE CASA SERENA 

MONS. F.SCO PITITTO ONLUS. Bugetul total al proiectului este de 448 

mii lei. 

- Proiectul de Parteneriat de schimb interșcolar în cadrul Programului          

ERASMUS+, contract numărul – 2019-1-IT02-KA229-063051_2 in 

colaborare si coordonat de liceul din Italia: IISS Charles Darwin 

(947273289) Italy. Bugetul proiectului al Liceului Tehnologic Special 

„Beethoven” este de 43 mii lei. 

- Proiectul “Integrarea profesioniştilor cu dizabilităţi” desfăşurat prin 

programul Erasmus+, Mobilităţi V.E.T., cu număr 2020-1-RO01-KA116-

078475, în colaborare cu organizaţia de primire METALSUD LO GATTO 

SAS. Bugetul total al proiectului este de 254 mii lei. 

- Proiectul „Invatamant dual de calitate pentru elevi cu dizabilitati” 

desfasurat prin programul Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi 

Antreprenoriatul Tinerilor în România cu numar 2019-EY-PCVET-0007. 

Bugetul total a proiectului este de 150 mii lei. 

Pentru derularea activităților în cadrul acestor proiecte, Liceul Tehnologic 

Special „Beethoven” propune în anul 2021 un buget al fondurilor externe 

nerambursate în sumă de 895 mii lei. 

Faţă de cele prezentate, se propun spre aprobare bugetul Liceului Tehnologic 

Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 şi bugetul de 

venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic 

Special „Beethoven”, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024. 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                      

                MECU MARIAN                                 ÎNTOCMIT, 

                              VORONEANU GINA 

https://idrept.ro/00187842.htm
https://idrept.ro/00166262.htm
https://idrept.ro/00162020.htm


CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.8163/06.04.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului  Tehnologic Special 

,,Beethoven”, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a bugetului de 

venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Tehnologic Special 

,,Beethoven”, 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 Liceului Tehnologic Special ,,Beethoven”, pe anul 2021 și 

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

externe nerambursabile al Tehnologic Special ,,Beethoven”, 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 Liceului  Tehnologic 

Special ,,Beethoven”, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al 

Tehnologic Special ,,Beethoven”, 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.a) 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 

 

 



TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

1.330 236 622 213 259 1.659 1.753 1.818

1.323 236 615 213 259 1.652 1.746 1.811

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.323 236 615 213 259 1.652 1.746 1.811

10 10 1 4 2 3 19 19 19

10.01 10 1 4 2 3

Indemnizatii de delegare 10.01.13 2 2

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 8 1 2 2 3

20 930 226 400 116 188 1.250 1.344 1.409

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 482 150 201 62 69

Furnituri de birou 20.01.01 25 3 8 8 6

Materiale pentru curatenie 20.01.02 17 10 2 5

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 206 111 75 1 19

Apa, canal si salubritate 20.01.04 92 18 35 23 16

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10 10

Piese de schimb 20.01.06 2 2

Transport 20.01.07 3 3

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 34 8 15 6 5

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3 3

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 90 10 40 22 18

Reparatii curente 20.02 50 50

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 262 70 70 35 87

Hrana pentru oameni 20.03.01 262 70 70 35 87

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 14 1 13

Medicamente 20.04.01 6 6

Materiale sanitare 20.04.02 4 4

Dezinfectanti 20.04.04 4 1 3

20.05 75 45 8 22

Uniforme si echipament 20.05.01 40 20 20

B U G E T U L

JUDEŢUL: DOLJ Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. _______

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2022-2024 

CAPITOL 65.02.07.04 - LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „BEETHOVEN”

- mii lei -

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

PREVEDERI 

ANUALE
PREVEDERI TRIMESTRIALE

2022 2023 2024
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 Estimari

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)

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)
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TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

PREVEDERI 

ANUALE
PREVEDERI TRIMESTRIALE

2022 2023 2024
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 Estimari

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE)

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 5 5

Alte obiecte de inventar 20.05.30 30 20 8 2

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 8 6 2

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 8 6 2

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11

Pregatire profesionala 20.13 5 5

20.30 34 5 10 9 10

Reclama si publicitate 20.30.01

Protocol si reprezentare 20.30.02

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 4 4

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 30 1 10 9 10

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 318 170 80 68 318 318 318

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 318 170 80 68

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 318 170 80 68

59 65 9 41 15 65 65 65

Burse 59.01 65 9 41 15

7 7 7 7 7

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 7 7

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 7 7

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 7 7

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03

Alte active fixe 71.01.30 7 7

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

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)

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

TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

895 1 859 35

Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu 

finanţare nerambursabilă 37.08.06
895 1 859 35

895 1 859 35

895 1 859 35

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 895 1 859 35

10 206 190 16

10.01 201 186 15

Salarii de baza 10.01.01 90 85 5

Indemnizatii de delegare 10.01.13 111 101 10

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 5 4 1

Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 5 4 1

20 689 1 669 19

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2 1 1

Carburanti si lubrifianti 20.01.05

Transport 20.01.07

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 2 1 1

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 342 342

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01

Deplasari în străinătate 20.06.02 342 342

20.30 345 326 19

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 345 326 19

Director Administrator financiar

                                                                                               Prof. Maria NĂSTĂȘEL   Ec. Robert   RĂPĂNOIU

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2022-2024 

B U G E T U L

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. _______

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE)

CAPITOL 65.08.07.04 - Învăţământ special - Liceul Tehnologic Special "Beethoven"

- 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

Buget 2020 Estimari

PREVEDE

RI ANUALE
PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021 2022 2023

TOTAL VENITURI

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)

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)

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)




