
 

 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale „SF. MINA” pe anul 2021  
 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 1177/16.06.2021 al Școlii Gimnaziale 

Speciale „SF. MINA”, raportul de specialitate nr. 13674/16.06.2021 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 13878/18.06.2021, 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, şi al art. 19 

alin. (1) lit. b) 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 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 fondurilor externe 

nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale „SF.MINA” pe anul 2021, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Economică, Școala Gimnazială Specială „SF. MINA”, vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Școlii Gimnaziale Speciale „SF. 

MINA” şi Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Dolj. 
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                                                                                             PREŞEDINTE 

 

DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

al proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale „SF. MINA” 

pe anul 2021   

 

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 de venituri şi cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale „SF. MINA” 

Craiova, pe anul 2021. 

 

Şcoala Gimnazială Specială “SF. MINA” Craiova desfășoară un proiect 

finantat de Comisia Europeana, prin programul Erasmus+, acţiunea Cheie 1 – 

Educaţia şcolară, contract numărul – 2020-1-RO01-KA101-078574, cu titlul 

“Creativitate în Educaţia Specială”. 

 Proiectul se desfăşoară în perioada 15 septembrie 2020 – 14 septembrie 2021 

şi include trei mobilităţi pentru zece cadre didactice. Acestea vor participa la trei 

cursuri de formare internaţionale, în domeniul educaţiei speciale. Experienţele şi 

competenţele dobândite în urma acestor cursuri vor contribui la îmbunătăţirea 

calităţii actului educativ desfăşurat în şcoala noastră. 



Activităţile proiectului urmăresc să ajute la îndeplinirea obiectivelor propuse 

în Planul European de Dezvoltare prin stimularea creativităţii cadrelor didactice, 

crearea unei baze de resurse materiale adecvate procesului terapeutic şi dobândirea 

unor abilităţi de abordare transversală şi interdisciplinară a competenţelor. 

Cele trei mobilităţi vor avea loc în: 

- Croaţia, cursul “Creative methods in special need education” – 2 cadre 

didactice  

- Spania, cursul “All children are special” – 4 cadre didactice 

- Olanda, cursul “Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art 

Education” – 4 cadre didactice 

Bugetul proiectului este în valoare de 115,00 mii lei  finanțat integral din 

fonduri externe nerambursabile. 

În urma derulării acestui proiect, unitatea noastră va deveni un centru de 

resurse educaţionale, va dobândi o componentă deschisă spre inovaţie şi îşi va 

îmbunătăţi viziunea asupra integrării şi educării elevului cu CES. 

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

cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale „SF. 

MINA” pe anul 2021,  conform anexei. 

 

 

 

 

                   Director                      Administrator financiar 

LUCIA- DANIELA STANCIU                       ROBERT RĂPĂNOIU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ            

DIRECŢIA ECONOMICĂ                         

SERVICIUL BUGET-VENITURI                              

Nr. 13674 / 16.06.2021    
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi 

cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Şcolii Gimnaziale Speciale 

„Sf. Mina”, pe anul 2021 

 

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 de venituri şi cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile al Şcolii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” Craiova,  

pe anul 2021. 

Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova desfășoară un proiect finanţat 

de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, acţiunea Cheie 1 – Educaţia 

şcolară, contract numărul – 2020-1-RO01-KA101-078574, cu titlul „Creativitate în 

Educaţia Specială”. 

 Proiectul se desfăşoară în perioada 15 septembrie 2020 – 14 septembrie 2021 

şi include trei mobilităţi pentru zece cadre didactice. Acestea vor participa la trei 

cursuri de formare internaţionale, în domeniul educaţiei speciale. Experienţele şi 

competenţele dobândite în urma acestor cursuri vor contribui la îmbunătăţirea calităţii 

actului educativ desfăşurat. 

Activităţile proiectului urmăresc să ajute la îndeplinirea obiectivelor propuse în 

Planul European de Dezvoltare prin stimularea creativităţii cadrelor didactice, crearea 

unei baze de resurse materiale adecvate procesului terapeutic şi dobândirea unor 

abilităţi de abordare transversală şi interdisciplinară a competenţelor. 

Cele trei mobilităţi vor avea loc în: 

- Croaţia, cursul “Creative methods in special need education” – 2 cadre 

didactice,  

- Spania, cursul “All children are special” – 4 cadre didactice, 

- Olanda, cursul “Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art 

Education” – 4 cadre didactice. 

Bugetul proiectului este în valoare de 115 mii lei, fiind finanțat integral din 

fonduri externe nerambursabile. 

În urma derulării acestui proiect, Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” 

Craiova va deveni un centru de resurse educaţionale, va dobândi o componentă 

deschisă spre inovaţie şi îşi va îmbunătăţi viziunea asupra integrării şi educării 

elevului cu CES (cerinţe educaţionale speciale). 
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Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Şcolii Gimnaziale Speciale „Sf. 

Mina”, pe anul 2021. 
 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                      

                MARIAN MECU                         ÎNTOCMIT, 

                           CONSTANTIN ŞERBAN 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 13878 / 18.06.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  

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

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

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile 

al Școlii Gimnaziale Speciale „SF. MINA” pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-

2024, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1)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:  

 

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

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

completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d),  art.182  și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

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

completările ulterioare.  

 

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

compartimentului juridic: nu au fost identificate. 

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

hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atribuțiile 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. 

           

 

 

  



3) Obiectul/domeniul reglementat:  
  

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale „SF.MINA” pe anul 2021 şi estimările pe 

anii 2022-2024, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Școala Gimnazială Specială „SF. MINA”, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Școlii Gimnaziale Speciale „SF. MINA” 

şi Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Dolj. 
 

 

 

 

       AVIZAT,           ÎNTOCMIT, 

ȘEF SERVICIU,                Consilier Juridic, 

                                                                          

        DAIANA STOICA                 Bărăgan Simona 

  

                       

 



JUDEŢUL: DOLJ

TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

115 115

Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu 

finanţare nerambursabilă 37.08.06
115 115

115 115

115 115

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 115 115

10 18 18

10.01 17 17

Salarii de baza 10.01.01 9 9

Indemnizatii de delegare 10.01.13 8 8

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 1 1

Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 1 1

20 97 97

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 7 7

Carburanti si lubrifianti 20.01.05

Transport 20.01.07

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 7 7

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 69 69

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01

Deplasari în străinătate 20.06.02 69 69

20.30 21 21

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 21 21

                                                                   DIRECTOR ADMINISTRATOR  FINANCIAR

                                                        LUCIA - DANIELA STANCIU   ROBERT  RĂPĂNOIU

Anexa 

la Hotărârea nr. _______

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

B U G E T U L

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE)

CAPITOL 65.08.07.04 - Învăţământ special -Școala Gimnazială Specială "SF. MINA"

- 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 2021

PREVEDE

RI ANUALE
PREVEDERI TRIMESTRIALE

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)




