CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării sumei de 23.648,00 mii lei din excedentul bugetar al
anului 2020 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul
2021
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 3729/2021 al Direcţiei Economice,
raportul Serviciului juridic nr. 3817/17.02.2021, 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 23.648,00 mii lei din excedentul bugetar
al anului 2020 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul
2021, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre;
Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat şi Direcţia
Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre;

Nr. _____

Adoptată la data de _______ 2021

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEŢULUI,

DORIN COSMIN VASILE

ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET-VENITURI
Nr. 3729 / 16.02.2021

PREŞEDINTE
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind utilizarea sumei de 23.648,00 mii lei din
excedentul bugetar al anului 2020, pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii
de dezvoltare în anul 2021

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 2020 este în cuantum de 40.967,00
mii lei, din care 23.648,00 mii lei reprezintă prefinantari aferente proiectelor din fonduri
externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar.
Suma de 23.648,00 mii lei va fi utilizată în anul 2021 cu aceeaşi destinaţie în
cadrul secţiunii de dezvoltare (sursa A), pentru finantarea proiectelor din fonduri
externe nerambursabile, aflate în implementare, astfel:
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Obiective de investiţii

Suma

Modernizare DJ 561 A, Moţăţei – Dobridor – Unirea - Pleniţa – Lim. Jud.MH,
Tronson 2
Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni - Bucovăţ – Italieni – Terpeziţa – Sălcuţa
– Plopşor - Vârtop – Caraula - Cetate, km 4+200 – 71+771
Modernizare DJ 561 A, Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi –
Boureni – Băileşti – Balasan - Moţăţei Gară – Moţăţei, Tronson 1
Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova,
jud. Dolj, prin crearea unui Muzeu Interactiv al Cărții și Exilului Românesc și
introducerea acestuia în circuitul turistic SMIS 116171
RO-BG 375: Dolj-Montana Pași comuni pentru o mai bună conectivitate
RO-BG 195: Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă
în regiunea Dolj - Vratsa
RO-BG 408: Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona
transfrontalieră
TOTAL

9.061,00
4.376,00
5.057,00
2.489,00
998,00
1.052,00
615,00
23.648,00

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare utilizarea sumei de 23.648 mii
lei din excedentul bugetar al anului 2020, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare în anul 2021 aferente proiectelor cu fonduri externe nerambursabile aflate în
derulare, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
MECU MARIAN

ÎNTOCMIT,
CISMARU VALENTIN
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 3817/17.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de
23.648,00 mii lei din excedentul bugetar al anului 2020 pentru finanțarea
unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2021

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 23.648,00 mii lei din excedentul bugetar al anului
2020 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2021,
propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: utilizarea sumei de 23.648,00 mii lei
din excedentul bugetar al anului 2020 pentru finanțarea unor cheltuieli ale
secțiunii de dezvoltare în 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.
Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
- art. 58 alin. (1) lit. a) și alin. (1 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 și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență 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 au fost identificate.
1

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 atribuțiile 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.
Avizat
Șef Serviciu Juridic

Întocmit
Consilier juridic
Emil Purcărin

Daiana Stoica
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

Anexă
la Hotărârea nr. _______________

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII pe anul 2021
din EXCEDENTUL BUGETAR al anului 2020
A = OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
B = OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI
C = ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

CAPITOL / OBIECTIV

Excedent
propus
Total (mii lei):
23.648

Cap.
Ordine publică şi siguranţă naţională, din care:
61.02
1 Consiliul Judeţean Dolj:
RO-BG 195: Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă în
A 1
regiunea Dolj - Vratsa
RO-BG 195: Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency
situations in Dolj-Vratsa region
Cap.
Cultură, recreere, religie, din care:
67.02
1 Consiliul Judeţean Dolj:
Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, jud. Dolj,
A 1 prin crearea unui Muzeu Interactiv al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în
circuitul turistic SMIS 116171
Cap.
Transporturi, din care:
84.02
1 Consiliul Judetean Dolj:
Modernizare DJ 561 A, Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni –
A 1
Băileşti – Balasan - Moţăţei Gară – Moţăţei, Tronson 1
2 Modernizare DJ 561 A, Moţăţei – Dobridor – Unirea - Pleniţa – Lim. Jud.MH, Tronson 2
Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni - Bucovăţ – Italieni – Terpeziţa – Sălcuţa –
Plopşor - Vârtop – Caraula - Cetate, km 4+200 – 71+771
4 RO-BG 375: Dolj-Montana Pași comuni pentru o mai bună conectivitate
RO-BG 375 Dolj-Montana Joint steps for a better connectivity
RO-BG 408: Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona
5
transfrontalieră
3

RO-BG 408: Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU

ŞEF SERVICIU,
GABRIEL AFTINESCU
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1.052
1.052
1.052

2.489
2.489
2.489
20.107
20.107
5.057
9.061
4.376
998
615

