
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării sumei de 26.782,00 mii lei din excedentul bugetar al 

anului 2021 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 

2022 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 3021/07.02.2022 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 3089/07.02.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;   

în baza art. 58 alin. (1) lit. a) şi alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin (3) lit a), art. 182 şi  art. 196 alin (1) 

lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 – Se aprobă utilizarea sumei de 26.782,00 mii lei din excedentul bugetar 

al anului 2021 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 

2022, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre;  

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

Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre;   
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PREŞEDINTE, 

 

 

 

DORIN COSMIN VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL 

AL JUDEŢULUI, 

 

CRISTIAN MARIAN ŞOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                      PREŞEDINTE 

SERVICIUL BUGET-VENITURI                                                             

Nr.3021 / 07.02.2022                         DORIN COSMIN VASILE 

         

        

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind utilizarea sumei de 26.782,00  mii lei  din 

excedentul bugetar al anului 2021, pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii 

de dezvoltare în anul 2022  

 

 

Conform art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, „Excedentul anual al bugetului local rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul 

de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în 

exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în 

limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare 

şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite 

ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în 

excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în 

cadrul secţiunii de dezvoltare”. 

Excedentul bugetar rezultat la finele anului 2021 este în cuantum de 26.782,00 

mii lei, sumă propusă a fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

în anul 2022, astfel: 

                                                                                                                      mii lei 
Nr. 

crt. 
Proiect Prevedere  

1. 

RO-BG 195: Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă 

în regiunea Dolj – Vratsa / Co-ordinated and efficient reacţions  of the authorities 

in the emergency situaţions in Dolj-Vratsa Region 

1.053 

2. 
EduNEETs – Măsuri de educaţie de tip a doua şansă pentru tinerii NEETs din 

judeţul Dolj 
114 

3. Centrul Internaţional Brâncuşi – Centru Turistic Interactiv 1.614 

4. 
Desfiinţare construcţii aferente bazei sportive Complex Sportiv Stadionul 

Tineretului 
1.000 

5. Centrul sportiv Stadionul Tineretului – SF 1.190 

6. Extindere terminale plecări și sosiri la Aeroportul Internaţional Craiova; 8.000 
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7. 

SMIS 120215: Modernizare DJ 561 A, Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – 

Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti – Balasan  - Moţăţei  Gară – Moţăţei, 

Tronson 1 

3.300 

8. 
SMIS 120216: Modernizare DJ 561 A, Moţăţei – Dobridor – Unirea - Pleniţa – 

Lim. Jud.MH, Tronson 2 
4.400 

9. RO-BG 375: Dolj-Montana Pași comuni pentru o mai bună conectivitate 957 

10. 
Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova – contribuţie 2% 

C.J. Dolj; 
2.106 

11. 
Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova – cheltuieli 

neeligibile TVA; 
3.048 

TOTAL 26.782 

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare utilizarea sumelor alocate din 

excedentul bugetar al anului 2021, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

în anul 2022, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

 

  

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                               

                MECU MARIAN                 

 

                                            ÎNTOCMIT, 

                                                                                           CISMARU VALENTIN 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr.3089/07.02.2022 

                                            VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 26.782,00 lei din 

excedentul bugetar al anului 2021 pentru finanțárea unor cheltuieli ale secțíunii de 

dezvoltare în anul 2022 

 

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 utilizării sumei de 26.782,00 lei din excedentul bugetar al anului 

2021 pentru finanțárea unor cheltuieli ale secțíunii de dezvoltare în anul 2022 propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea utilizării sumei de 26.782,00 lei din 

excedentul bugetar al anului 2021 pentru finanțárea unor cheltuieli ale secțíunii de dezvoltare 

în anul 2022. 

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. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

-art.58 alin.(1) lit.  a) și alin. (12) 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 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 serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

      Avizat         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                      Mioara-Veronica Manea                                            



Anexă la

26.782

Ordine publică şi siguranţă naţională, din care: 1.053

1 Consiliul Judeţean Dolj: 1.053

1

RO-BG 195: Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă în regiunea

Dolj-Vratsa / Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations

in Dolj-Vratsa region

1.053

Învăţământ, din care: 114

1 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj: 114

1 EduNEETs - Măsuri de educație de tip "A doua șansă" pentru tinerii NEETs din județul Dolj 114

Cultură, recreere, religie, din care: 3.804

1 Consiliul Judeţean Dolj: 3.804

1 Centrul internaţional Brâncuşi - Centru Turistic Interactiv 1.614

2 Desființare construcții aferente bazei sportive ”Complex Sportiv Stadionul Tineretului” 1.000

3 Centrul sportiv Stadionul Tineretului - Proiectare 1.190

Transporturi, din care: 21.811

1 Consiliul Judetean Dolj: 16.657

1 Extindere terminale Plecări și Sosiri la Aeroportul Internațional Craiova 8.000

2
SMIS 120215: Modernizare DJ 561 A, Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi

– Boureni – Băileşti – Balasan  - Moţăţei  Gară – Moţăţei, Tronson 1
3.300

3
SMIS 120216: Modernizare DJ 561 A, Moţăţei – Dobridor – Unirea - Pleniţa – Lim. Jud.MH,

Tronson 2
4.400

4
RO-BG 375: Dolj-Montana Pași comuni pentru o mai bună conectivitate / Joint steps for a

better connectivity
957

2 R.A. Aeroportul Internațional Craiova: 5.154

1 Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internațional Craiova - contribuţie 2% C.J. Dolj 2.106

2 Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internațional Craiova -  cheltuieli neeligibile TVA 3.048

                           DIRECTOR EXECUTIV,                                                    ȘEF SERVICIU,

Cap. 

84.02

Hotărârea nr.______/________

Total (mii lei):

Cap. 

61.02

Cap. 

65.02

Cap. 

67.02

                               MARIAN MECU                                                      GABRIEL AFTINESCU

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII pe anul 2022

din EXCEDENTUL BUGETAR al anului 2021

CAPITOL / OBIECTIV
Excedent 

propus

DIRECŢIA ECONOMICĂ




