
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  

modificării bugetului local 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. 16743/23.07.2021 al Direcţiei 

Economice, Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Locală Secretariat nr.  

16964/27.07.2021, 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 – (1) Se aprobă modificarea bugetului local al judeţului Dolj pe anul 

2021, la partea de venituri acesta fiind în sumă de 774.167 mii lei, iar la partea de 

cheltuieli în sumă de 815.134 mii lei, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta 

hotărâre.  

                (2) Se aprobă modificarea bugetului local al judeţului Dolj pentru 

secţiunea de funcţionare pe anul 2021, acesta fiind în valoare de 275.169 mii lei, 

conform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru 

anul 2021, pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, conform anexei nr. 3 ce face 

parte din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 – 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. 16743/23.07.2021                                                    DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului local 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 modificarea bugetului local al judeţului Dolj pe anul 2021 şi modificarea 

listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2021. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 90/22.04.2021 s-a aprobat bugetul 

local al judeţului Dolj pe anul 2021.  

Prin adresa nr. CRR-TRZ 14360/23.07.2021 Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice – Craiova a comunicat aprobarea de către Ministerul Finanţelor 

Publice a modificării repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Dolj prin 

majorarea trimestrului III cu suma de 15.366 mii lei şi diminuarea corespunzătoare a 

trimestrului IV cu suma de 15.366 mii lei. Această modificare se va realiza în vederea 

asigurării surselor de finanţare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Dolj. 

Bugetul local al judeţului Dolj se va modifica corespunzător la partea de 

venituri, cu menţinerea echilibrului la nivel de trimestre, şi este prezentat în anexele 

nr. 1 şi 2 (pentru secţiunea de funcţionare).  

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 90/22.04.2021, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 125/29.06.2021, s-au alocat, în cadrul 

capitolului 66.02 Sănătate, transferuri pentru finanţarea investiţiilor la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Craiova, din care, pentru poziţia „Instalaţie de detecţie şi 

semnalizare la incendiu”, suma de 610 mii lei. 

Cu adresa nr. 30118/21.07.2021 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova a 

solicitat următoarele modificări: 

- diminuarea cu suma de 100 mii lei a poziţiei „Instalaţie de detecţie şi 

semnalizare la incendiu”. Deoarece suma de 610 mii lei alocată în acest an este 

insuficientă pentru realizarea instalaţiei de detecţie şi semnalizare la incendiu, se va 

folosi doar suma de 510 mii lei pentru întocmirea proiectului necesar instalaţiei; 
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- alocarea sumei de 100 mii lei pentru poziţia nouă „Lucrări de 

compartimentare şi modificare circuite funcţionale în Clinica de Chirurgie 

Cardiovasculară”, lucrări esenţiale pentru demararea activităţii în această clinică. 

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

şi surse de finanţare se va modifica în mod corespunzător şi este prezentată în anexa 

nr.3. 

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare modificarea bugetului local 

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. 16964/27.07.2021 

 

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, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 

privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juidic, precum și cu art. 10 lit. 

a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier, 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 modificării bugetului local al județului Dolj pe anul 2021 

și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2021, propus de 

președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modificării bugetului local al 

județului Dolj pe anul 2021 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții 

pentru anul 2021. 

 

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:  

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și 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.   

 

3) 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 serviciu, 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                                                                Întocmit, 

                                                                                         Consilier Juridic, 

         Daiana STOICA                                                  Purcărin Emil Gabriel 
 
















































































































