
 

 
  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, instituție parțial finanțată, 

pe anul 2021 și estimările pe 2022-2024 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 211/01.04.2021 al Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, raportul de specialitate nr. 

7935/05.04.2021 al Direcţiei Economice, raportul Serviciului juridic nr 

8251/07.04.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate;  

În baza Legii 15/2021 privind bugetul de stat 2021, art. 19 alin. (1) lit.b), art.39 

al.(6), art.67 lit.b) și art.68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completarile ulterioare, art.2 al.(2), art.5 al.(1) și art.6 al.(1) din OUG 

118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin.3 lit.a), alin. 5 lit. d), art. 182 și 

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 şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, instituție parțial finanțată, pe 

anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024, conform anexelor 1 și 1a care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

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

şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  

 Nr. _____          Adoptată la data de  _____ 2021 

         

 

   PREŞEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR GENERAL 

         AL JUDEŢULUI, 

 

 

DORIN COSMIN VASILE                               ANDA NICOLAE 
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Nr.211/01.04.2021        

                    

 PREŞEDINTE, 

                               

                                         DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, instituție parțial 

finanțată din bugetul propriu al județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024 

 
 

În baza în baza art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin. (1) 

lit. d), alin. (5) lit. d) din același act normativ şi al art.2 al.(2), art. 5 al.(1) și art. 6 al. 

(1), lit. d) din OUG 118/ 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare 

completările ulterioare se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe 

anul 2021 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Dolj, instituție parţial finanţată din bugetul propriu al județului Dolj. 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, pe 

lângă alocaţia bugetară repartizată din bugetul propriu al Judeţului Dolj realizează şi 

venituri proprii care se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează 

de către acesta. Pentru anul 2021 Centrul Judeţean pentru Consevarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Dolj, după negocierea sumelor cu autoritatea, estimează un 

buget în sumă de 1.459,00 mii lei. Din această sumă veniturile proprii reprezintă 

20,00 mii lei (contravaloarea biletelor vândute la Festivalul Concurs Național al 

Interpreților Cântecului Popular Românesc “Maria Tănase ” și încasarea taxei de 

preselecție a concurenților în cadrul aceluiași proiect) iar subvenţiile/transferurile 

1.439,00 mii lei. 

 

CHELTUIELI – TOTAL     =      1.459,00 mii lei 

SUBVENȚII/TRANSFERURI    =      1.439,00 mii lei 

VENITURI PROPRII      =           20,00 mii lei 
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TOTAL CHELTUIELI      = 1.459,00 mii lei  

 

A. CHELTUIELI CURENTE     = 1.449,00 mii lei 

 

 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL            = 699,00 mii lei 

 

 

Cheltuieli cu salariile     

Pentru anul 2021, cifra totală a fondului de salarii  a fost stabilită la nivelul lunii 

decembrie 2020, conform L.153/2017, art.38, al.4., pentru un număr de 11 salariați. 

 

 

 

B. TITLUL II.  BUNURI ŞI SERVICII              =  750,00 mii lei 

 

Suma prevăzută la art. 20.01.01  Furnituri de birou  - este necesară pentru 

achiziționarea de produse de papetărie: hârtie xerox A4, A3, dosare, mape necesare 

pentru arhivare și depozitare, carton pentru diplome, plicuri, adeziv, pixuri, creioane, 

diverse tipizate şi alte materiale necesare pentru buna desfășurare a activității din 

cadrul C.J.C.P.C.T. Dolj și îndeosebi pentru susținerea activității expoziționale și de 

promovare a proiectelor instituției.   

Suma prevăzută la art. 20.01.02  Materiale pentru curăţenie  - detergent, săpun, 

dezinfectanţi şi alte materiale necesare pentru păstrarea condiţiilor de igienă; 

Suma prevăzută la art.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrice, reprezintă 

contravaloarea consumului de energie electrică și gaze naturale;                  

La art.20.01.04 Apă, canal, salubritate – Contravaloarea serviciilor cu utilitățile: apă, 

canal, salubritate;       

La art.20.01.08 Poştă, telefon, radio,TV- telefonie RDS, vodafone, internet etc; 

La art.20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare; 

La acest articol s-au prevăzut credite necesare pentru: verificare împământare,  

prestări servicii reprezentând colaborări diverse, prestări servicii materiale pe anul 

2021, servicii de construire și mentenanță pentru site-uri de prezentare, achiziționarea 

de cartuşe negre şi color pentru imprimantele din dotarea birourilor, toner pentru 

aparatura xerox, becuri, componente electrice și altele, asistență tehnică pentru 

programe IT și service de specialitate, realizarea ignifugării pentru podul imobilului 

din Al. Macedonski, nr.28 etc. 

La art.20.05.30 Obiecte de inventar;      

Suma este necesară pentru achiziționarea de șevalete pentru expunerea de lucrări de 

grafică, pictură, fotografie, obiecte artistice, etc, în cadrul evenimentelor de la Galeriile 

“Cromatic”  și celor proprii centrului dar desfășurate în alte locații.   

La art. 20.06.01 Deplasări detaşări, transferări;      
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Suma este destinată pentru cazarea şi transportul salariaţilor pe calea ferată, transport 

public sau cu autoturisme personale la diverse manifestări, expoziții, cursuri de 

perfecționare etc.  

La art.20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare;    

Suma prevăzută este necesară pentru abonarea la reviste de specialitate: reviste de 

cultură, materiale de specialitate așa cum sunt revistele “Mozaicul”, “Ramuri” și 

achiziţionarea de carte utilă domeniului.     

La art.20.13 Pregătire profesională;          

Suma este necesară pentru plata școlarizării la cursuri de perfecţionare în următoarele 

specialități: cursuri de profil (protejarea patrimoniului cultural național), financiar-

contabilitate, achiziţii publice, management, resurse umane, control intern managerial 

etc. 

La art.20.14 Protecţia muncii – prestări servicii medicale, instruire securitate şi 

instruire în muncă conform HG.1425/2006, L.307/2006;               

La art.20.30.03 Prime de asigurare non-viaţă - asigurare CASCO, RCA și imobil 

C.J.C.P.C.T. Dolj. 

 

 

La art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                              

 - alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale;                                

Suma propusă pentru acest articol reprezintă fondurile necesare pentru 

desfășurarea activității de bază a instituției, realizarea proiectelor culturale conform 

graficului agendei culturale pe anul 2021 (program minimal pe anul 2021), atașat 

prezentei propuneri de buget, grafic elaborat inițial conform anexelor contractului de 

management nr. 300/31.12.2019. În anul 2021 este programată să se desfășoare cea 

de a XXVI-a ediție a Festivalului Concurs Național al Interpreților Cântecului 

Popular Românesc “Maria Tănase” dar și alte proiecte cu public, cu notorietate în 

spațiul cultural doljean dar și național. Regulile impuse de prevenirea infectării cu 

SARS CoV 2 vor influența cu certitudine proiectele cu public ale Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. Organizatorii însă nu 

pot anticipa evoluția graficului proiectelor culturale sau felul în care vor fi adaptate și 

se vor materializa acestea pentru a ne conforma regulilor impuse de legislația 

specifică. Prin urmare, bugetul pe acest articol a constituit obiectul negocierilor cu 

autoritatea și a fost diminuat comparativ cu sumele previzionate conform anexelor la 

contractul de management nr. 300/31.12.2019. Diminuarea vizează adaptarea 

proiectelor culturale ale centrului, în special a Festivalului Concurs Național al 

Interpreților Cântecului Popular Românesc “Maria Tănase” la criza impusă de 

pandemie.   

  

C. TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE 

      CHELTUIELI DE CAPITAL       – 71.01.03   = 10 mii lei                              

Mobilier, aparatură, birotică și alte active fixe corporale 71.01.03;    

1. Laptop ( 1 buc. = 5 mii lei)  care va fi folosit atât la evenimentele 

organizate la sediu în zona expozițională, pentru prezentări dar și în 

cadrul biroului contabilitate. 
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2. Aparat foto (1 buc. = 5 mii lei) pentru imortalizarea aspectelor din 

proiectele de cercetare și transpunerea lor în materialele editate de 

centru (studii, albume, monografii etc) al căror număr și consistență a 

crescut în anul 2021 ( ca urmare a folosirii internetului și imaginii în 

scopul prevenirii infectării cu SARS CoV 2) iar aparatura din dotare 

este mult sub standardele impuse de calitatea actuală imaginii.  

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și 

cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Dolj, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al județului Dolj, pe 

anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, conform anexelor 1 și 1a. 

 

             

 

Manager,      Contabil-șef, 

Amelia-Loredana Etegan     Dumitru Iuliana  
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ              

DIRECŢIA ECONOMICĂ              

SERVICIUL BUGET-VENITURI       

Nr. 7935 / 05.04.2021              

    

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Dolj, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului 

Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 

 

În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, a art. 19 alin. (1) 

lit. (a) și (b), a art. 67 lit. (b) și a art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și (d), alin. 

3 lit. (a), alin. (5) lit. (d) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 2 alin (2), a 

art. 5 alin (1) și a art.6 alin (1) lit (d) din Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 

modificările și completările ulterioare, Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, instituție parțial finanțată din bugetul propriu 

al Județului Dolj, prin adresa nr. 212/2021, propune aprobarea bugetul de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli propus a fi aprobat pentru anul 2021, în 

sumă de 1.459 mii lei, se prezintă astfel: 

 

I) Venituri totale, din care: 

1) 20 mii lei - venituri proprii, au fost fundamentate prin estimarea încasărilor 

din contravaloarea biletelor de spectacol ce vor fi puse în vânzare la 

Festivalul - Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular Românesc 

“Maria Tănase”, Craiova – 2021, aflat la cea de a XXVI-a ediție și a taxei 

de preselecție a concurenților. 

 

2) 1.439 mii lei - transfer din bugetul propriu al Județului Dolj, din care: 

a) 1.429 mii lei - secțiunea de funcționare; 

   b)   10 mii lei - secțiunea de dezvoltare.  
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II) Cheltuieli totale, din care:  

 

 Secțiunea de funcționare: 

 

1) 699 mii lei - titlul „Cheltueli de personal”  

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. 

nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și 

completările ulterioare și Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. 

 

2) 750 mii lei - titlul „Bunuri şi servicii”   

În anul 2021, cheltuielile cu bunuri şi servicii asigură desfășurarea 

corespunzătoare a activității Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Dolj (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, 

carburanți, poștă, energie electrică, energie termică, manifestării cultural-artistice ce se 

vor derula pe parcursul anului). Cea mai mare pondere a acestora o reprezintă 

cheltuielile aferente Festivalului - Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular 

Românesc “Maria Tănase” - aflat la cea de a XXVI-a ediție și la 52 de ani de la debutul 

proiectului.  

 

Secțiunea de dezvoltare: 

 

➢ 10 mii lei - titlul „Cheltuieli de capital” 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, 

în anul 2021, își propune achiziționarea unui laptop și a unui aparat foto, necesare în 

organizarea de evenimente din sfera expozițională și de cercetare etno-folclorică. 

 

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

al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, 

instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi 

estimările pe anii 2022-2024. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

    MECU MARIAN      ÎNTOCMIT, 

MANDACHE LELICA 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.8251/07.04.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, 

instituție parțial finanțată, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

 

 

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 de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, instituție parțial finanțată de 

către Consiliul Județean Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

 

și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Dolj, instituție parțial finanțată, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

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:  

- Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021,  

- art. 19 alin.(1) lit.b), art. 39 alin.(6), art. 67 lit.b) și art. 68 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare,  



- art. 2 alin.(2), art.5 alin.(1) și art. 6 alin.(1) din OUG.118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu 

modificările și completările ulterioare,  

- art.173 alin. (1) lit. b) și d), alin.(3) lit.a), alin.(5) 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. 

 

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 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 

        

 

 

 

            Șef Serviciu juridic,  

 

                 Daiana Stoica 

 

Întocmit, 

 

Consilier Juridic, 

 

Alin Maria  

 

 

 

 

 

 



mii lei

Buget an  

2021

Estimari 

2022

Estimari 

2023

Estimari 

2024

20 20 25 25

* secţiunea de funcţionare 20 20 25 25

1.439 1.974 2.284 2.035

* secţiunea de funcţionare 1.429 1.954 2.264 2.015

* secţiunea de dezvoltare 10 20 20 20

1.459 1.994 2.309 2.060

1.449 1.974 2.289 2.040

1.449 1.974 2.289 2.040

* cheltuieli de personal 699 970 970 970

* cheltuieli cu bunuri şi servicii 750 1.004 1.319 1.070

10 20 20 20

10 20 20 20

* alocație bugetară 10 20 20 20

1.459 1.994 2.309 2.060

MANAGER

AMELIA LOREDANA ETEGAN

ALOCAŢII BUGETARE

 JUDEŢUL DOLJ

Anexa nr.1

                    la Hotărârea nr._______

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 PE ANUL 2021  ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2022-2024 

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII 

TRADIŢIONALE DOLJ

CENTRUL JUDEŢEAN PT. 

CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA 

CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ

VENITURI

VENITURI PROPRII

IULIANA DUMITRU

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

CHELTUIELI CURENTE

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TOTAL CHELTUIELI

CONTABIL ȘEF



TOTAL 

1.459 1.994 2.309 2.060

20 20 25 25

30.10

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituţiile publice 30.10.05.30

33.10 20 20 25 25

Taxe și alte venituri din învățământ 33.10.05

Veniturii din prestări servicii 33.10.08

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 33.10.50 20 20 25 25

43.10
1.439 1.974 2.284 2.035

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 1.429 1.954 2.264 2.015

Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare
43.10.19

10 20 20 20

1.459 1.994 2.309 2.060

1.449 1.974 2.289 2.040

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.449 1.974 2.289 2.040

10 699 970 970 970

10.01 683 930 930 930

Salarii de baza 10.01.01 585 800 800 800

Indemnizatie de conducere 10.01.03

Spor de vechime 10.01.04

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 49 70 70 70

Alte sporuri 10.01.06

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

Drepturi de delegare 10.01.13 3 5 5 5

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 46 55 55 55

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 20 20 20

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

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 

2022-2024 

67.10.03.30 - CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII 

TRADIȚIONALE DOLJ
- mii lei -

JUDEŢUL: DOLJ

Anexa nr.1a

la Hotărârea nr._____

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE 

CREDITE

DORIN COSMIN VASILE

TOTAL VENITURI

VENITURI PROPRII

Venituri din proprietate

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

PREVEDERI 

ANUALE

2022 2023 2024
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 Estimari

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)

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

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)

1



TOTAL 

TOTAL VENITURI

PREVEDERI 

ANUALE

2022 2023 2024
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 Estimari

Vouchere de vacanță 10.02.06 20 20 20

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 16 20 20 20

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 16 20 20 20

Contribuția angajator pentru angajat 10.03.08

20 750 1.004 1.319 1.070

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 239 264 280 290

Furnituri de birou 20.01.01 5 5 5 5

Materiale pentru curatenie 20.01.02 5 4 5 5

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 28 30 35 35

Apa, canal si salubritate 20.01.04 5 5 5 5

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10 10 10

Piese de schimb 20.01.06

Transport 20.01.07

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10 10 10 10

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 186 200 210 220

Reparatii curente 20.02

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01

Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04

Medicamente 20.04.01

Materiale sanitare 20.04.02

Reactivi 20.04.03

Dezinfectanti 20.04.04

20.05 7 10 10 10

Uniforme si echipament 20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03

Alte obiecte de inventar 20.05.30 7 10 10 10

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 8 10 10 10

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 8 10 10 10

Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09

20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7 10 10 10

Consultanta si expertiza 20.12

Pregatire profesionala 20.13 8 10 10 10

Protectia muncii 20.14 5 7 7 10

20.15

Studii si cercetari 20.16

Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19

20.20

Meteorologie 20.21

Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23

20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01

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)

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

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii 

de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 + 20.24.02)

2



TOTAL 

TOTAL VENITURI

PREVEDERI 

ANUALE

2022 2023 2024
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 Estimari

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02

20.25

Tichete cadou 20.27

20.30 476 693 992 730

Reclama si publicitate 20.30.01

Protocol si reprezentare 20.30.02

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 8 10 10 10

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 20.30.30 468 683 982 720

10 20 20 20

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 10 20 20 20

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 10 20 20 20

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 10 20 20 20

Construcţii 71.01.01

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 10 20 20 20

Alte active fixe 71.01.30

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

MANAGER

AMELIA LOREDANA ETEGAN

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

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

CONTABIL-ȘEF

IULIANA DUMITRU
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