
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Dolj,  

pe anul 2020 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extrordinară; 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 31986/21.12.2020 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 32092/21.12.2020, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;     

în baza H.G. nr. 1097/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 

pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 

3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea 

pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei de 

COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie, a anexei nr. 2 din H.G. nr. 

1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, a 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 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 – (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj, pe anul 

2020, la partea de venituri suplimentându-se cu suma de 6.061 mii lei, programul 

actualizat fiind în sumă de 688.369 mii lei, conform anexei nr. 1 ce face parte din 

prezenta hotărâre.  

               (2) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj, pe anul 

2020, la partea de cheltuieli suplimentându-se cu suma de 6.061 mii lei, programul 

actualizat fiind în sumă de 731.724 mii lei, conform anexei nr. 1 ce face parte din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj, pe anul 

2020 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole şi aliniate, conform anexei nr. 2 

ce face parte din prezenta hotărâre. 



    Art. 3 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat şi Direcţia 

Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2020 

 

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

             DORIN COSMIN VASILE                                  ANDA NICOLAE 
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JUDEŢUL DOLJ                   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                     PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI               

Nr. 31986/21.12.2020                                                     DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj 

pe anul 2020  

 

În baza H.G. nr. 1097/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 

pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 

3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea 

pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei de 

COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie, a anexei nr. 2 din H.G. nr. 

1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, a 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 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare se propune spre 

aprobare rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj, pe anul 2020. 

Partea de venituri a bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2020, prezentat 

în anexa nr. 1, se va majora cu suma de 6.061 mii lei (programul actualizat fiind în 

sumă de 688.369 mii lei), astfel: 

- conform anexei la H.G. nr. 1097/17.12.2020 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2020, pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu 

un trafic situat între 200.000 şi 3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea 

unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie-

iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de 

această pandemie, bugetului propriu al judeţului Dolj i-au fost alocate sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2020 în valoare de 630 mii lei în vederea susţinerii activităţii Regiei 

Autonome Aeroportul Internaţional Craiova (aeroport regional cu un trafic 

situat între 200.000 şi 3.000.000 pasageri/an), pentru compensarea 

pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei 

de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie; 

- conform anexei nr. 2 din H.G. nr. 1100/17.12.2020 privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-

teritoriale, bugetului propriu al judeţului Dolj i se alocă sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 

în valoare de 5.431 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor necesare asigurării 



 2 

activităţii de asistenţă socială şi de protecţie a copilului, pentru luna 

noiembrie 2020. 

Structura influenţelor asupra bugetului, pe capitole de cheltuieli, titluri, articole 

şi alineate, este prezentată în anexa nr. 2, astfel: 

Cap. 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială – se va majora cu suma de 5.431 

mii lei (suma totală fiind de 154.965 mii lei), astfel:  

- 5.281 mii lei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Dolj la subcapitolul 68.02.05.02 „Asistenţă socială în caz de invaliditate”, 

astfel: 4.931 mii lei la titlul „cheltuieli de personal” şi 350 mii lei la tilul 

„bunuri şi servicii” (conform adresei nr. 47942/21.12.2020); 

- 150 mii lei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Dolj la subcapitolul 68.02.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copii” la 

tilul „bunuri şi servicii” (conform adresei nr. 47942/21.12.2020). 

Cap. 84.02 – Transporturi – se va majora cu suma de 630 mii lei (suma totală 

fiind de 369.943 mii lei), astfel: 

- 630 mii lei transferuri pentru cheltuieli curente ce se alocă R.A. Aeroportul 

Internaţional Craiova, conform H.G. nr. 1097/17.12.2020. 

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului propriu 

al judeţului Dolj, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 şi 2. 

   

      DIRECTOR EXECUTIV,                        ÎNTOCMIT, 

           MARIAN MECU                                  CONSTANTIN ŞERBAN      



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.32092/21.12.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului 

Dolj pe anul 2020 

 

 

 

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 rectificării bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2020 pe anul 2020 și 

a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea rectificării bugetului propriu al 

Județului Dolj pe anul 2020;  

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: HG.1097/17.12.2020 privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale 

cu un trafic situat între 200.000 şi 3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea 

unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie - iunie 

2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această 

pandemie, anexa nr.2 din HG.1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 



pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, art. 19 

alin.(2) din Legea nr.273/2006, 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. 

     

     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 atibuțiile și competențele specifice serviciului juridic, 

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 

        

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

Consilier Juridic, 

 

Alin Maria 

 

 

 



mii lei

Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

I. VENITURI

11.853 11.853

Venituri proprii funcţionare 11.783 11.783

70 70

114.581 6.061 120.642

94.801 94.801

13.272 13.272

63.781 63.781

434 434

5.740 5.740

180 180
751 751

37.026 37.026

224.481 224.481

1.514 1.514

21.493 21.493

81.056 81.056

11.155 11.155

190 190

682.308 6.061 688.369

JUDEŢUL DOLJ Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. _________

Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2020

VENITURI PROPRII

Venituri proprii dezvoltare

SUME DEFALCATE 

din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrare

COTE DEFALCATE

din impozitul pe venit (14 %)

COTE DEFALCATE

din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetului Consiliului Judeţean Dolj

SUME DEFALCATE 

din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţelor

SUBVENŢII primite de la bugetul de stat

pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

SUBVENŢII de la bugetul de stat 

pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico - sociale

SUBVENŢII de la bugetul de stat 

pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină
Sume alocate pentru stimulentul de risc

SUBVENŢII de la bugetul de stat către bugetele locale

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Sume primite de la UE 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Sume primite de la UE

Fondul Social European (FSE)

Sume primite de la UE 

Fondul de Coeziune (FC)

SUBVENȚII de la bugetul de stat

Programul Național de Dezvoltare Locală - 

Finanţarea subprogramului „Infrastructură la nivel județean” -

Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene

SUME DEFALCATE

din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

TOTAL VENITURI
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Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

II. CHELTUIELI

- Cheltuieli totale 48.920 48.920

- curente 38.870 38.870

- personal 30.019 30.019

- bunuri şi servicii 8.561 8.561

- alte cheltuieli 290 290

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 1.088 1.088

- alocații bugetare 983 983

- excedent 105 105

- capital 1.636 1.636

- active nefinanciare 1.101 1.101

- din alocaţii bugetare 213 213

- excedent 888 888

- active financiare 535 535

535 535

- excedent 535 535

- rambursări credite 7.448 7.448

-122 -122

48.920 48.920

38.870 38.870

30.019 30.019

8.561 8.561

290 290

1.088 1.088

983 983

105 105

1.636 1.636

1.101 1.101

- din alocaţii bugetare 213 213

- excedent 888 888

535 535

535 535

- excedent 535 535

7.448 7.448

-122 -122

5.008 5.008

5.150 5.150

115 115

5.035 5.035

-142 -142

- Cheltuieli totale 115 115

- curente 115 115

- FOND REZERVĂ 115 115

- Cheltuieli totale 4.573 4.573

- curente 4.715 4.715

- transferuri 4.715 4.715

-142 -142

- Cheltuieli totale 320 320

- curente 320 320

- transferuri 320 320

3.856 3.856

3.856 3.856

3.856 3.856

255 255

255 255

255 255

Apărare naţională - CMZ

255 255

255 255

Cap. 51.02 - Autorităţi publice şi acţiuni externe

- participare la capitalul social al societăţilor comerciale

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de 

funcţionare a bugetului local

 Autorităţi executive - Buget Propriu

- Cheltuieli totale

- curente

- personal

- bunuri şi servicii

- alte cheltuieli

- proiecte cu finanţare FEN, din care:

- alocații bugetare

- excedent

- capital

- active nefinanciare

- active financiare

- participare la capitalul social al societăţilor comerciale

- rambursări credite

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de funcţionare a bugetului local

Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale

- Cheltuieli totale

- curente

- FOND REZERVĂ

- transferuri

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de 

funcţionare a bugetului local

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de funcţionare a bugetului local

Alte servicii publice generale

Cap. 55.02 - Dobânzi

- Cheltuieli totale

- curente

- dobânzi aferente datoriei publice interne

Cap. 60.02 - Apărare

- Cheltuieli totale

- curente

- bunuri şi servicii

- Cheltuieli totale

- curente
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Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

255 255

3.195 3.195

505 505
25 25

480 480
- proiecte cu finanţare FEN, din care: 2.532 2.532

- alocații bugetare 2.398 2.398
134 134
158 158

158 158

- Cheltuieli totale 663 663

- curente 505 505

- personal 25 25

- bunuri şi servicii 480 480

- capital 158 158

158 158

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 2.532 2.532

2.532 2.532

2.398 2.398

134 134

29.605 29.605

21.225 21.225

452 452

3.361 3.361

17.337 17.337

75 75

- proiecte cu finanţare FEN 8.380 8.380

- alocații bugetare 8.379 8.379

- excedent 1 1

Şcoli speciale

- Cheltuieli totale 6.024 6.024

- curente 6.024 6.024

- personal 452 452

- bunuri şi servicii 3.301 3.301

- asistenţă socială 2.196 2.196

- alte cheltuieli 75 75

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina

- Cheltuieli totale 1.354 1.354

- curente 1.354 1.354

- personal 30 30

- bunuri şi servicii 840 840

- asistenţă socială 438 438

- alte cheltuieli 46 46

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Sf.Vasile

- Cheltuieli totale 1.242 1.242

- curente 1.242 1.242

- personal 6 6

- bunuri şi servicii 1.066 1.066

- asistenţă socială 170 170

Liceul Tehnologic Special Beethoven

- Cheltuieli totale 2.518 2.518

- curente 2.518 2.518

- personal 10 10

- bunuri şi servicii 891 891

- asistenţă socială 1.588 1.588

- alte cheltuieli 29 29

Liceul Tehnologic Special Pelendava

- Cheltuieli totale 119 119

- curente 119 119

- bunuri şi servicii 119 119

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

- Cheltuieli totale 791 791

- curente 791 791

- personal 406 406

- bunuri şi servicii 385 385

Învăţământ primar - Lapte şi corn; Miere; Fructe

- Cheltuieli totale 15.141 15.141

- curente 15.141 15.141

- asistenţă socială 15.141 15.141

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului - CJD

- bunuri şi servicii

Cap. 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională
- Cheltuieli totale

- curente
- personal
- bunuri şi servicii

- excedent
- capital

- excedent

Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor - ISU

- excedent

- proiecte cu finanţare FEN, din care:

- alocații bugetare

- excedent

Cap. 65.02 - Învăţământ
- Cheltuieli totale

- curente

- personal

- bunuri şi servicii

- asistenţă socială

- alte cheltuieli
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Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

- Cheltuieli totale 8.440 8.440

- curente 60 60

- bunuri şi servicii 60 60

- proiecte cu finanţare FEN 8.380 8.380

- alocații bugetare 8.379 8.379

- excedent 1 1

Cap. 66.02 - Sănătate

- Cheltuieli totale 23.647 23.647

- curente 10.918 10.918

- bunuri şi servicii 4.080 4.080
- transferuri ASP 6.009 6.009
- transferuri curente spitale 829 829

- transferuri investiţii spitale 6.090 6.090
- excedent 5.955 5.955

- proiecte cu finanţare FEN 4.959 4.959
- alocații bugetare 4.393 4.393
- excedent 566 566

- capital, din care: 1.752 1.752

- alocații bugetare 5 5

- excedent 1.747 1.747

-72 -72
Spitale

- Cheltuieli totale 6.859 6.859

- curente 829 829

- transferuri curente spitale 829 829

- transferuri investiţii spitale, din care: 6.090 6.090

- alocații bugetare 135 135

- excedent 5.955 5.955

-60 -60
Unităţi medico-sociale

- Cheltuieli totale 6.009 6.009

- curente 6.009 6.009
- transferuri ASP 6.009 6.009

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 10.779 10.779

- curente 4.080 4.080

- bunuri şi servicii 4.080 4.080

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 4.959 4.959

- alocații bugetare 4.393 4.393

- excedent 566 566

- capital, din care: 1.752 1.752

- alocații bugetare 5 5

- excedent 1.747 1.747

-12 -12

- Cheltuieli totale 50.909 50.909

- curente 34.737 34.737

- personal 6.282 6.282

- bunuri şi servicii 2.785 2.785

- transferuri 14.217 14.217

11.453 11.453

- alte transferuri SD 300 300

- alocații bugetare 300 300

- transferuri investiţii 1.676 1.676

- alocații bugetare 10 10

- excedent 1.666 1.666

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 13.008 13.008

- alocații bugetare 11.128 11.128

- excedent 1.880 1.880

- capital 1.240 1.240

- excedent 1.240 1.240

-40 -40

-12 -12

Biblioteca Judeţeană „Alexandru și Aristia Aman”

- Cheltuieli totale 10.797 10.797

- curente 9.127 9.127

- personal 6.282 6.282

- bunuri şi servicii 2.745 2.745

- alte cheltuieli 100 100

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de 

dezvoltare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de dezvoltare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de dezvoltare a bugetului local

Cap. 67.02 - Cultură, recreere şi religie

- alte cheltuieli 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de 

funcţionare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de 

dezvoltare a bugetului local
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Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 518 518

- alocații bugetare 518 518

- capital 1.190 1.190

- excedent 1.190 1.190

-38 -38

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj

- Cheltuieli totale 1.132 1.132

- curente 1.022 1.022

- transferuri 1.022 1.022

- transferuri investiţii, din care: 110 110

- excedent 110 110

Muzeul de Artă

- Cheltuieli totale 3.759 3.759

- curente 2.749 2.749

- transferuri 2.749 2.749

- transferuri investiţii 1.010 1.010

- din alocaţii bugetare 10 10

- excedent 1.000 1.000

Muzeul Olteniei

- Cheltuieli totale 7.518 7.518

- curente 6.994 6.994

- transferuri 6.994 6.994

- transferuri investiţii 524 524

- excedent 524 524

Şcoala Populară de Arte şi Meserii "Cornetti"

- Cheltuieli totale 1.265 1.265

- curente 1.265 1.265

- transferuri 1.265 1.265

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa U Craiova

- Cheltuieli totale 2.217 2.217

- curente 2.187 2.187

- transferuri 2.187 2.187

- transferuri investiţii 32 32

- excedent 32 32

-2 -2

Culte religioase

- Cheltuieli totale 11.353 11.353

- curente 11.353 11.353

- alte cheltuieli 11.353 11.353

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 12.868 12.868

- curente 40 40

- bunuri şi servicii 40 40

- alte transferuri SD 300 300

- din alocatii bugetare 300 300

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 12.490 12.490

- alocații bugetare 10.610 10.610

- excedent 1.880 1.880

- capital 50 50

- excedent 50 50

-12 -12

- Cheltuieli totale 149.534 5.431 154.965

- curente 139.739 5.431 145.170

- personal 110.661 4.931 115.592

- bunuri şi servicii 15.735 500 16.235

- transferuri 11.576 11.576

- alte transferuri 100 100

- asistenţă socială 434 434

- alte cheltuieli 1.233 1.233

- transferuri investiţii 90 90

- excedent 90 90

- proiecte cu finanţare FEN 5.893 5.893

- alocații bugetare 3.746 3.746

- excedent 2.147 2.147

- capital 4.591 4.591

- alocații bugetare 1.147 1.147

- excedent 3.444 3.444

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de funcţionare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de funcţionare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de dezvoltare a bugetului local
Cap. 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială
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Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

-758 -758

-21 -21

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

- Cheltuieli totale 134.624 5.431 140.055

- curente 128.063 5.431 133.494

- personal 110.661 4.931 115.592

- bunuri şi servicii 15.735 500 16.235

- asistenţă socială 434 434

- alte cheltuieli 1.233 1.233

- proiecte cu finanţare FEN 3.431 3.431

- alocații bugetare 1.284 1.284

- excedent 2.147 2.147

- capital 3.901 3.901

- alocații bugetare 998 998

- excedent 2.903 2.903

-750 -750

-21 -21

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

Asistenţă socială în caz de invaliditate

- Cheltuieli totale 45.217 5.281 50.498

- curente 42.275 5.281 47.556

- personal 36.507 4.931 41.438

- bunuri şi servicii 5.427 350 5.777

- alte cheltuieli 341 341

- capital 3.029 3.029

- alocații bugetare 500 500

- excedent 2.529 2.529

-87 -87

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

Asistenţă socială pentru familie şi copii

- Cheltuieli totale 88.973 150 89.123

- curente 85.354 150 85.504

- personal 74.154 74.154

- bunuri şi servicii 10.308 150 10.458

- alte cheltuieli 892 892

- proiecte cu finanţare FEN 3.431 3.431

- alocații bugetare 1.284 1.284

- excedent 2.147 2.147

- capital 872 872

- alocații bugetare 498 498

- excedent 374 374

-663 -663

-21 -21

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale

- Cheltuieli totale 434 434

- curente 434 434

- asistenţă socială 434 434

Unităţi de asistenţă medico-socială

- Cheltuieli totale 11.432 11.432

- curente 11.350 11.350

- transferuri 11.350 11.350

- transferuri investiţii 90 90

- excedent 90 90

-8 -8

UMS Amărăşti de Jos

- Cheltuieli totale 1.337 1.337

- curente 1.337 1.337

- transferuri 1.337 1.337

UMS Bechet

- Cheltuieli totale 2.239 2.239

- curente 2.212 2.212

- transferuri 2.212 2.212

- transferuri investiţii 29 29

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de 

funcţionare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de 

dezvoltare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de funcţionare a bugetului local
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de dezvoltare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de funcţionare a bugetului local
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Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

- excedent 29 29

-2 -2

UMS Brabova

- Cheltuieli totale 1.186 1.186

- curente 1.175 1.175

- transferuri 1.175 1.175

- transferuri investiţii, din care: 11 11

- excedent 11 11

UMS Cetate

- Cheltuieli totale 1.726 1.726

- curente 1.726 1.726

- transferuri 1.726 1.726

UMS Melineşti

- Cheltuieli totale 1.265 1.265

- curente 1.221 1.221

- transferuri 1.221 1.221

- transferuri investiţii 50 50

- excedent 50 50

-6 -6

UMS Pleniţa

- Cheltuieli totale 1.944 1.944

- curente 1.944 1.944

- transferuri 1.944 1.944

UMS Sadova

- Cheltuieli totale 1.735 1.735

- curente 1.735 1.735

- transferuri 1.735 1.735

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 3.478 3.478

- curente 326 326

- transferuri 226 226

- alte transferuri 100 100

- proiecte cu finanţare FEN 2.462 2.462

- alocații bugetare 2.462 2.462

- capital 690 690

- din alocatii bugetare 149 149

- excedent 541 541

- Cheltuieli totale 11.675 11.675
- curente 9.955 9.955

- transferuri 9.955 9.955

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 526 526

- din alocatii bugetare 526 526
- capital 1.194 1.194

- active nefinanciare 194 194
- excedent 194 194

- active financiare 1.000 1.000

- excedent 1.000 1.000

Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj

- Cheltuieli totale 9.955 9.955

- curente 9.955 9.955
- transferuri 9.955 9.955

Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 1.720 1.720

- proiecte cu finanţare FEN 526 526

- din alocatie bugetară 526 526

- capital 1.194 1.194

- active nefinanciare 194 194

- excedent 194 194

- active financiare 1.000 1.000

- excedent 1.000 1.000

- Cheltuieli totale 27.534 27.534

- curente 1.506 1.506

- transferuri 1.506 1.506
- transferuri pentru investiții 978 978

- excedent 978 978

- proiecte cu finanţare FEN, din care: 24.971 24.971

- din alocatii bugetare 24.781 24.781

- excedent 190 190

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local

Cap 70.02 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Cap 74.02 - Protecția mediului
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Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

- capital 79 79

- active nefinanciare 79 79

- din alocatie bugetară 79 79

Serviciul Public de Salubrizare al Judeţului Dolj

- Cheltuieli totale 1.346 1.346

- curente 436 436

- transferuri 436 436

- transferuri investiţii 910 910

- excedent 910 910

Consiliul Judeţean Dolj - Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

- Cheltuieli totale 25.030 25.030

- proiecte cu finanţare FEN 24.951 24.951

- din alocatie bugetară 24.781 24.781

- excedent 170 170

- capital 79 79

- active nefinanciare 79 79

- din alocatie bugetară 79 79

 Alte servicii în domeniul protecției mediului

- Cheltuieli totale 1.158 1.158

- curente 1.070 1.070

- transferuri 1.070 1.070

- transferuri investiţii 68 68

- excedent 68 68

- proiecte cu finanţare FEN 20 20

- excedent 20 20

Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj

- Cheltuieli totale 1.138 1.138

- curente 1.070 1.070

- transferuri 1.070 1.070

- transferuri investiţii 68 68

- excedent 68 68

Consiliul Judeţean Dolj - Alte servicii în domeniul protecției mediului

- Cheltuieli totale 20 20

- proiecte cu finanţare FEN 20 20

- excedent 20 20

Cap. 80.02 - Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

- Cheltuieli totale 2.212 2.212

- curente 2.212 2.212

- bunuri şi servicii 2.212 2.212

Cap. 84.02 - Transporturi 

- Cheltuieli totale 369.313 630 369.943
- curente 40.500 630 41.130

- bunuri şi servicii 32.500 32.500

- transferuri 8.000 630 8.630

- alte transferuri, din care: 4.413 4.413

- excedent 4.413 4.413
- proiecte cu finanţare FEN, din care: 232.090 232.090

- din alocatii bugetare 229.509 229.509
- excedent 2.581 2.581

- capital, din care: 92.750 92.750

- active nefinanciare 90.750 90.750

- din alocatie bugetară 85.543 85.543

- excedent 5.207 5.207

- active financiare 2.000 2.000

- din alocatie bugetară 2.000 2.000

-440 -440

- Cheltuieli totale 34.500 34.500

- curente 32.500 32.500

- bunuri şi servicii 32.500 32.500

- din alocaţii bugetare 32.500 32.500
- capital 2.000 2.000

- active financiare 2.000 2.000

- din alocatie bugetară 2.000 2.000
Aviație civilă

- Cheltuieli totale 12.041 630 12.671

- curente 8.000 630 8.630

- transferuri 8.000 630 8.630

- alte transferuri, din care: 4.413 4.413

- excedent 4.413 4.413

-372 -372
R. A. Aeroportul Craiova

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de 

dezvoltare a bugetului local

Cheltuieli de întreţinere, reparaţii şi modernizări Drumuri Judeţene

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de dezvoltare a bugetului local
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Buget an 

2020

Influenţe 

+/-

Buget an 

2020

- Cheltuieli totale 12.041 630 12.671

- curente 8.000 630 8.630

- transferuri 8.000 630 8.630

- alte transferuri, din care: 4.413 4.413

- excedent 4.413 4.413

-372 -372
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor - Consiliul Judeţean Dolj

- Cheltuieli totale 322.772 322.772

- proiecte cu finanţare FEN 232.090 232.090

- din alocatie bugetară 229.509 229.509

- excedent 2.581 2.581

- capital, din care: 90.750 90.750

- din alocatie bugetară 85.543 85.543

- excedent 5.207 5.207

-68 -68

TOTAL CHELTUIELI 725.663 6.061 731.724

-43.355 -43.355

* 43.355

- 8.236

- 35.119

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în 

secţiunea de dezvoltare a bugetului local

Excedent/Deficit

mii lei reprezintă excedentul anului 2019 ce este utilizat pentru: 

finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap - conform art. 6 alin. (13) din Legea 

bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

finanțarea cheltuielilor pentru investiții ale anului 2020
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JUDEŢUL: DOLJ

TOTAL 

154.965

total curente 151.153

144.412

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 145.170

10 115.592

10.01
111.066

Salarii de baza 10.01.01 80.624

Indemnizatie de conducere 10.01.03

Spor de vechime 10.01.04

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 19.964

Alte sporuri 10.01.06 200

Ore suplimentare 10.01.07

Fond de premii 10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10

Fond aferent platii cu ora 10.01.11

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 71

Indemnizatii de delegare 10.01.13 1

Indemnizatii de  detasare 10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15

Alocatii pentru locuinte 10.01.16

Indemnizaţii de hrană 10.01.17 5.443

Stimulentul de risc 10.01.29 751

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 4.012

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 2.204

Tichete de masa*) 10.02.01

Norme de hrana 10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Vouchere de vacanță 10.02.06 2.204

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 2.322

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 2.322

Contribuția angajator pentru angajat 10.03.08

20
16.235

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 7.164

Furnituri de birou 20.01.01 275

Materiale pentru curatenie 20.01.02 262

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1.870

Apa, canal si salubritate 20.01.04 599

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. _______

- mii lei -

CAPITOL 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială

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)

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)

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

PREVEDERI ANUALE

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)

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2020

1



TOTAL 

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

PREVEDERI ANUALE

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE 

FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 294

Piese de schimb 20.01.06 33

Transport 20.01.07 8

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 331

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 200

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 3.292

Reparatii curente 20.02 572

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.839

Hrana pentru oameni 20.03.01 3.839

Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 803

Medicamente 20.04.01 330

Materiale sanitare 20.04.02 473

Reactivi 20.04.03

Dezinfectanti 20.04.04

20.05
1.719

Uniforme si echipament 20.05.01 395

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 110

Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.214

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 160

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 155

Deplasari în străinătate 20.06.02 5

20.09

20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11

Consultanta si expertiza 20.12

Pregatire profesionala 20.13 50

Protectia muncii 20.14 243

20.30
1.685

Reclama si publicitate 20.30.01 170

Protocol si reprezentare 20.30.02

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 180

Chirii 20.30.04

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07

Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.335

51 SF
11.576

51.01

11.576

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă 

socială şi medico-sociale 51.01.39
11.350

Transferuri aferente cheltuielilor cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia 

de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare la 

locul de muncă 51.01.76

226

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod 55.01+ 55.02) 55 SF 100

55.01 100

Transferuri aferente cheltuielilor cu alocaţia de hrană pentru personalul 

din serviciile sociale private aflat în izolare la locul de muncă 55.01.73
100

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 434

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 434

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 434

59
1.233

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 1.233

Transferuri curente   (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+

51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

A. Transferuri interne  (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

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)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  

(cod 51.01) 

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

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2



TOTAL 

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

PREVEDERI ANUALE

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE 

FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 85
-758

85.01 -758

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea 

de funcţionare a bugetului local 85.01.01
-758

10.553

51 
90

51.02
90

Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 90

58

5.893

58.01
2.642

Finanțarea națională 58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 2.642

Cheltuieli neeligibile 58.01.03

58.02 3.251

Finanțarea națională 58.02.01 441

Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 2.745

Cheltuieli neeligibile 58.02.03 65

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 4.591

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 4.591

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 4.591

Construcţii 71.01.01 3.576

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 414

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 139

Alte active fixe 71.01.30 462

85
-21

85.01 -21

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea 

de dezvoltare a bugetului local 85.01.02
-21

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 

85.01.02+85.01.05)

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

TITLUL X  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod  58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  (58.01.01 la 

58.01.03)

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  

(cod 51.02) 

Transferuri de capital  (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)
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JUDEŢUL: DOLJ

TOTAL 

369.943

41.130

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 41.130

20
32.500

Reparatii curente 20.02 32.500

20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

51 SF
8.000

51.01

8.000

Finantarea aeroporturilor de interes local 51.01.05 8.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod 55.01+ 55.02) 55 SF 630

55.01 630

Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 55.01.46 630

328.813

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 4.413

55.01
4.413

Programe de dezvoltare 55.01.13 4.413

58

232.090

58.01
232.090

Finanțarea națională 58.01.01 30.448

Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 199.061

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.581

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 92.750

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 90.750

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 90.750

Construcţii 71.01.01 90.333

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03

Alte active fixe 71.01.30 417

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72 2.000

Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01 2.000

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 2.000

85
-440

85.01 -440

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea 

de dezvoltare a bugetului local 85.01.02
-440

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. _______

- mii lei -

CAPITOL 84.02 - Transporturi şi comunicaţii

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 

85.01.02+85.01.05)

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

TITLUL X  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod  58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  (58.01.01 la 

58.01.03)

A. Transferuri interne  (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

51+55+56+58+70+79+85)

Transferuri curente   (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+

51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

A. Transferuri interne  (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  

(cod 51.01) 

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)

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

PREVEDERI ANUALE

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE 

FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2020
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