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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării bugetului general al judeţului Dolj,  

pe anul 2021 şi modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 

2021 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 13442/16.06.2021 al Direcţiei 

Economice, Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Locală Secretariat nr.  

13822/17.06.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate;   

în baza art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;   

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) şi 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 suplimentarea bugetului general al judeţului Dolj pe anul 

2021, cu suma de 125 mii lei, la partea de venituri fiind în sumă de 911.446,71 mii 

lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 956.401,71 mii lei, conform anexei nr. 1 ce 

face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2 –  (1) Se aprobă suplimentarea bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, cu suma de 

10 mii lei, la partea de venituri acesta fiind în sumă de 107.060 mii lei, iar la partea 

de cheltuieli în sumă de 111.048 mii lei, conform anexei nr. 2 ce face parte din 

prezenta hotărâre.  

               (2) Se aprobă suplimentarea bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru secţiunea de 

funcţionare pe anul 2021, cu suma de 10 mii lei, la partea de venituri acesta fiind în 

sumă de 100.645 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 104.278 mii lei, 

conform anexei nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre. 

               (3) Se aprobă suplimentarea bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, defalcat 

pe capitole de cheltuieli, titluri, articole şi aliniate, astfel: 
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- Capitolul 66.10 „Sănătate” se suplimentează cu suma de 10 mii lei, 

acesta fiind în sumă de 58.043 mii lei, conform anexei nr. 4 ce face 

parte din prezenta hotărâre.  

Art. 3 – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2021, cu suma de 115 mii lei, acesta fiind în valoare de 1.224 

mii lei, conform anexei nr. 5 ce face parte din prezenta hotărâre. 

      (2) Se aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2021, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole şi 

aliniate, astfel: 

 – Capitolul 65.08 „Învăţământ” se suplimentează cu suma de 115 mii 

lei, acesta fiind în sumă de 1.168 mii lei, conform anexei nr. 6 ce face 

parte din prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru 

anul 2021, pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, conform anexei nr. 7 ce face 

parte din prezenta hotărâre.  

 Art. 5 – Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, prin direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj.  

 

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2021 

 

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN COSMIN VASILE                                  ANDA NICOLAE 
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JUDEŢUL DOLJ                   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                   PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI               

Nr. 13442/16.06.2021                                                    DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind suplimentarea bugetului general al judeţului 

Dolj, pe anul 2021 şi modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru 

anul 2021 

 

În baza art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) 

lit. a) şi al art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare se propune spre 

aprobare suplimentarea bugetului general al judeţului Dolj pe anul 2021 şi 

modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2021. 

 

Bugetul general al judeţului Dolj pe anul 2021, se suplimentează cu suma de 

125 mii lei, la partea de venituri fiind în sumă de 911.446,71 mii lei şi la partea de 

cheltuieli în sumă de 956.401,71 mii lei, şi este prezentat în anexa nr. 1. 

Acesta este compus din: bugetul local al judeţului Dolj, bugetul instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul 

fondurilor externe nerambursabile şi bugetul creditelor interne, din care se scad 

transferurile între bugete. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 90/22.04.2020 s-au alocat, în 

cadrul capitolului 66.02 Sănătate, transferuri pentru finanţarea investiţiilor la Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, din care, pentru poziţia „Masă operaţie – Unitate 

funcţională Arşi”, suma de 320 mii lei. 

Cu adresa nr. 51069/26.05.2021 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova a 

solicitat modificarea denumirii acestei poziţii în „Echipamente medicale – Unitate 

funcţională Arşi”, valoarea înscrisă în bugetul iniţial rămânând nemodificată. 

Lista sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2021, pe grupe de investiţii 

şi surse de finanţare se va modifica în mod corespunzător. 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2021, se va suplimenta cu suma de 10 mii lei, la partea de 

venituri fiind în sumă de 107.060 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 111.048 

mii lei, şi este prezentat în anexele nr. 2, 3 (pentru secţiunea de funcţionare), iar 

defalcarea pe capitole de cheltuieli, titluri, articole şi aliniate în anexa nr. 4. 

Pe capitole de cheltuieli structura influenţelor asupra acestui buget pe anul 

2021 se prezintă astfel:  
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                                                                                                           - mii lei - 

Capitol Buget 

iniţial 

Influenţe 

+/- 

Buget 

rectificat 

Cap. 54.10 – Alte servicii publice 

generale  

4.845  4.845 

Cap. 66.10 – Sănătate  58.033 +10 58.043 

Cap. 67.10 – Cultură, recreere şi religie 20.216  20.216 

Cap. 68.10 – Asigurări şi asistenţă 

socială 

13.404  13.404 

Cap. 70.10 – Locuinţe, servicii şi 

dezvoltare publică 

10.259  10.259 

Cap. 74.10 – Protecția mediului 4.281  4.281 

TOTAL CHELTUIELI 111.038 +10 111.048 

Capitolul 66.10 Sănătate: Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” 

Dăbuleni a solicitat Consiliului Judeţean Dolj modificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, conform actului adiţional nr. 2 / 2021 la contractul nr. 4519 / 05.04.2017 

emis de către Direcţia de Sănătate Publică Dolj, prin suplimentarea cu suma de 10 mii 

lei, sumă aferentă Programului Naţional de prevenire şi tratament al tuberculozei 

(activitatea prevăzută în Programul National de prevenire şi tratament al tuberculozei 

este finanţată de la Bugetul de Stat şi monitorizată de către Direcţia de Sănătate 

Publică Dolj). 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021, se va suplimenta cu 

suma de 115 mii lei, acesta fiind în valoare de 1.224 mii lei, şi este prezentat în anexa 

nr. 5. Defalcarea pe capitole de cheltuieli, titluri, articole şi aliniate este prezentată în 

anexa nr. 6. 

Pe capitole de cheltuieli structura influenţelor asupra acestui buget pe anul 

2021 se prezintă astfel: 

Capitol Buget 

iniţial 

Influenţe 

+/- 

Buget 

rectificat 

Cap. 65.08 – Învăţământ  1.053 +115 1.168 

Cap. 67.08 – Cultură, recreere şi religie 56  56 

TOTAL CHELTUIELI 1.109 +115 1.224 

Capitolul 65.08 Învăţământ: Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova 

derulează 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”, proiect în valoare de 115 mii lei. 

 Lista sinteză modificată a obiectivelor de investiţii pentru anul 2021, pe grupe 

de investiţii şi surse de finanţare este prezentată în anexa nr. 7. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare suplimentarea bugetului 

general al judeţului Dolj pe anul 2021 şi modificarea listei sinteză a obiectivelor de 

investiţii pentru anul 2021. 

 

             DIRECTOR EXECUTIV,    ÎNTOCMIT,  

                   MARIAN MECU                          CONSTANTIN ŞERBAN             



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică  

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 13822/17.06.2021 

 

 
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 suplimentării bugetului general al județului Dolj pe anul 2021 și modificarea 

listei sintează a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 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:  

- art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), 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.   

 

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

compartimentului juridic: nu este cazul. 

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

hotărâre este conform cu reglementările 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 

 

3) Obiectul/domeniul reglementat:  

,, Art.1.  Se aprobă suplimentarea bugetului general al județului Dolj pe anul 2021, 

prin suplimentarea cu suma de 125 mii lei, la partea de venituri fiind în sumă de 

911.446,71 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 956.401,71 mii lei, conform 

anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre. 

     Art.2. (1) Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților 

finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, prin suplimentarea cu 

suma de 10 mii lei, la partea de venituri  aceasta fiind în sumă de 107.060 mii lei, iar la 



partea de cheltuieli în sumă de 111.048 mii lei , conform anexei nr.2 ce face parte din 

prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, prin suplimentarea cu suma de 10 

mii lei, la partea de venituri acesta fiind în sumă de 100.645 mii lei, iar la partea de 

cheltuieli în sumă de 104.278 mii lei conform anexei nr.3 ce face parte din prezenta 

hotărâre. 

(3) Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, defalcat pe capitole de cheltuieli, 

titluri, articole și aliniate, astfel: 

Capitolul 66.10 ,, Sănătate,, se suplimentează cu suma de 10 mii lei, aceasta fiind 

în sumă de 58.043 mii lei, conform anexei nr.4 ce face parte din prezenta hotărâre. 

Art.3 (1) Se aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, 

pe anul 2021, cu suma de 115 mii lei, acestea fiind în valoare de 1.224 mii lei, conform 

anexei nr.5 ce face parte din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe 

anul 2021, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și alienate,astfel: 

 - Capitolul 65.08 ,, Învățământ,, se suplimentează cu suma de 115 mii lei, acesta 

fiind în sumă de 1.168 mii lei, conform anexei nr.6 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4   Se aprobă modificarea listei sinteză a obiectivelor de investitii pentru anul 

2021, pe grupe de investiții și surse de finanțare, conform anexei nr.7 ce face parte din 

prezenta hotărâre. 

Art.5 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Președintele Consiliului Județean Dolj, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Dolj.,, 

Spre neschimbare.  

     

       Conform Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic precum si art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) si alin. (3) din Statutul profesiei de 

consilier juridic: 

     Semnătura consilierului juridic precum și avizul sefului de serviciu juridic se aplică 

numai pentru aspecte strict juridice ale textului proiectului de hotarare, fără a se 

pronunța asupra aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de altă natură 

cuprinse în documentul supus avizării. 

 

 

 

 

               AVIZAT,                                                                    ÎNTOCMIT, 

          ȘEF SERVICIU                                                          Consilier Juridic, 

 

        DAIANA STOICA                                                   Manea Mioara-Veronica 

 

 



JUDEŢUL: DOLJ

Unitatea administrativ-teritorială: JUDEŢUL DOLJ

  -  mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

VENITURI  TOTAL  (rd.02+18+19+20+23)                 01 774.267,00 107.060,00 0,00 87.438,71 1.224,00 969.989,71 58.543,00 911.446,71

Venituri curente   (rd.03+17)                       02 305.208,00 26.244,00 0,00 0,00 1.224,00 332.676,00 0,00 332.676,00

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03 275.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.902,00 0,00 275.902,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 

juridice,   din care:
04 0,00 0,00

Impozit pe profit                  05 0,00 0,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 

fizice,   din care:
06 110.245,00 110.245,00 110.245,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 

din patrimoniul personal *)
07 0,00 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 110.245,00 110.245,00 110.245,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 0,00 0,00

Impozite şi taxe  pe proprietate 10 0,00 0,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 la rd.15)               11 165.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.307,00 0,00 165.307,00

Sume defalcate din TVA 12 164.170,00 164.170,00 164.170,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri  si servicii 13 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice 14 0,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 

sau pe desfasurarea de activitati
15 1.137,00 1.137,00 1.137,00

Alte impozite si taxe fiscale 16 350,00 350,00 350,00

Venituri nefiscale                      17 29.306,00 26.244,00 1.224,00 56.774,00 56.774,00

Venituri din capital                      18 215,00 47,00 262,00 262,00

Operatiuni financiare 19 33,00 87.438,71 87.471,71 87.471,71

Subvenţii (rd.21+22) 20 145.595,00 78.084,00 0,00 0,00 0,00 223.679,00 58.543,00 165.136,00

Subvenţii de la bugetul de stat 21 145.595,00 145.595,00 145.595,00

Subvenţii de la alte administratii 22 78.084,00 78.084,00 58.543,00 19.541,00

Sume primite de la UE  în contul platilor efectuate 23 323.216,00 2.685,00 325.901,00 325.901,00

BUGETUL GENERAL AL JUDEŢULUI DOLJ - SUPLIMENTAT

PE ANUL 2021

Cod 

rând
Bugetul  local 

Bugetul 

instituţiilor publice 

finanţate din 

venituri proprii si 

subventii din 

bugetul local

Bugetul 

instituţiilor publice 

finanţate integral 

din venituri proprii

Bugetul 

împrumuturilor 

externe şi 

interne

Bugetul fondurilor 

externe 

nerambursabile

Total

Transferuri 

între bugete**)    

(se scad)

Total buget 

general

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. ___________

 1



  -  mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod 

rând
Bugetul  local 

Bugetul 

instituţiilor publice 

finanţate din 

venituri proprii si 

subventii din 

bugetul local

Bugetul 

instituţiilor publice 

finanţate integral 

din venituri proprii

Bugetul 

împrumuturilor 

externe şi 

interne

Bugetul fondurilor 

externe 

nerambursabile

Total

Transferuri 

între bugete**)    

(se scad)

Total buget 

general

CHELTUIELI - TOTAL  (rd.25+36+37+40+41)           24 815.234,00 111.048,00 0,00 87.438,71 1.224,00 1.014.944,71 58.543,00 956.401,71

Cheltuieli curente   (rd.25 la rd.35)                        25 699.516,00 109.155,00 0,00 87.438,71 1.224,00 897.333,71 58.543,00 838.790,71

Cheltuieli de personal                26 124.739,00 80.248,00 224,00 205.211,00 205.211,00

Bunuri si servicii                27 56.223,00 23.455,00 944,00 80.622,00 80.622,00

Dobanzi 28 3.856,00 3.856,00 3.856,00

Subventii                                  29 0,00 0,00

Fonduri de rezerva 30 500,00 500,00 500,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice                             31 64.993,00 64.993,00 58.543,00 6.450,00

Alte transferuri 32 7.255,00 56,00 7.311,00 7.311,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 

postaderare
33 415.396,00 4.877,00 87.438,71 507.711,71 507.711,71

Asistenta sociala 34 13.032,00 13.032,00 13.032,00

Alte cheltuieli 35 13.522,00 575,00 14.097,00 14.097,00

Cheltuieli de capital                     36 108.270,00 1.893,00 110.163,00 110.163,00

Operatiuni financiare (rd.38+39) 37 7.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.448,00 0,00 7.448,00

Imprumuturi acordate                  38 0,00 0,00

Rambursari de credite externe si interne 39 7.448,00 7.448,00 7.448,00

Rezerve 40 0,00 0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  
1)                                                                

(rd.01-rd.24)   
41 -40.967,00 -3.988,00 0,00 0,00 0,00 -44.955,00 0,00 -44.955,00

      

               
1)

 finantat din excedentul anilor precedenti

               *) Numai restanţe din anii precedenţi

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

NOTĂ:    
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