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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării bugetului general 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. 13442/16.06.2021 al Direcţiei 

Economice, Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Locală Secretariat nr.  

13822/17.06.2021, 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 – Se aprobă suplimentarea bugetului general al judeţului Dolj pe anul 

2021, cu suma de 125 mii lei, la partea de venituri fiind în sumă de 911.446,71 mii 

lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 956.401,71 mii lei, conform anexei nr. 1 ce 

face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2 –  (1) Se aprobă suplimentarea bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, cu suma de 

10 mii lei, la partea de venituri acesta fiind în sumă de 107.060 mii lei, iar la partea 

de cheltuieli în sumă de 111.048 mii lei, conform anexei nr. 2 ce face parte din 

prezenta hotărâre.  

               (2) Se aprobă suplimentarea bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru secţiunea de 

funcţionare pe anul 2021, cu suma de 10 mii lei, la partea de venituri acesta fiind în 

sumă de 100.645 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 104.278 mii lei, 

conform anexei nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre. 

               (3) Se aprobă suplimentarea bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, defalcat 

pe capitole de cheltuieli, titluri, articole şi aliniate, astfel: 
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- Capitolul 66.10 „Sănătate” se suplimentează cu suma de 10 mii lei, 

acesta fiind în sumă de 58.043 mii lei, conform anexei nr. 4 ce face 

parte din prezenta hotărâre.  

Art. 3 – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2021, cu suma de 115 mii lei, acesta fiind în valoare de 1.224 

mii lei, conform anexei nr. 5 ce face parte din prezenta hotărâre. 

      (2) Se aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2021, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole şi 

aliniate, astfel: 

 – Capitolul 65.08 „Învăţământ” se suplimentează cu suma de 115 mii 

lei, acesta fiind în sumă de 1.168 mii lei, conform anexei nr. 6 ce face 

parte din prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru 

anul 2021, pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, conform anexei nr. 7 ce face 

parte din prezenta hotărâre.  

 Art. 5 – 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. 125                      Adoptată la data de  29.06.2021 

 

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN COSMIN VASILE                                  ANDA NICOLAE 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 



JUDEŢUL: DOLJ

Unitatea administrativ-teritorială: JUDEŢUL DOLJ

-  mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

VENITURI  TOTAL  (rd.02+18+19+20+23)                 01 774.267,00 107.060,00 0,00 87.438,71 1.224,00 969.989,71 58.543,00 911.446,71

Venituri curente   (rd.03+17)                       02 305.208,00 26.244,00 0,00 0,00 1.224,00 332.676,00 0,00 332.676,00

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03 275.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.902,00 0,00 275.902,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

juridice,   din care:
04 0,00 0,00

Impozit pe profit                  05 0,00 0,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

fizice,   din care:
06 110.245,00 110.245,00 110.245,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

din patrimoniul personal *)
07 0,00 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 110.245,00 110.245,00 110.245,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 0,00 0,00

Impozite şi taxe  pe proprietate 10 0,00 0,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 la rd.15)               11 165.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.307,00 0,00 165.307,00

Sume defalcate din TVA 12 164.170,00 164.170,00 164.170,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri  si servicii 13 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice 14 0,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor

sau pe desfasurarea de activitati
15 1.137,00 1.137,00 1.137,00

Alte impozite si taxe fiscale 16 350,00 350,00 350,00

Venituri nefiscale                      17 29.306,00 26.244,00 1.224,00 56.774,00 56.774,00

Venituri din capital                      18 215,00 47,00 262,00 262,00

Operatiuni financiare 19 33,00 87.438,71 87.471,71 87.471,71

Subvenţii (rd.21+22) 20 145.595,00 78.084,00 0,00 0,00 0,00 223.679,00 58.543,00 165.136,00

Subvenţii de la bugetul de stat 21 145.595,00 145.595,00 145.595,00

Subvenţii de la alte administratii 22 78.084,00 78.084,00 58.543,00 19.541,00

Sume primite de la UE  în contul platilor efectuate 23 323.216,00 2.685,00 325.901,00 325.901,00

BUGETUL GENERAL AL JUDEŢULUI DOLJ - SUPLIMENTAT

PE ANUL 2021

Cod

rând
Bugetul  local

Bugetul

instituţiilor publice

finanţate din

venituri proprii si

subventii din

bugetul local

Bugetul

instituţiilor publice

finanţate integral

din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe şi

interne

Bugetul fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri

între bugete**)

(se scad)

Total buget

general

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 125/2021
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  -  mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod 

rând
Bugetul  local 

Bugetul 

instituţiilor publice 

finanţate din 

venituri proprii si 

subventii din 

bugetul local

Bugetul 

instituţiilor publice 

finanţate integral 

din venituri proprii

Bugetul 

împrumuturilor 

externe şi 

interne

Bugetul fondurilor 

externe 

nerambursabile

Total

Transferuri 

între bugete**)    

(se scad)

Total buget 

general

CHELTUIELI - TOTAL  (rd.25+36+37+40+41)           24 815.234,00 111.048,00 0,00 87.438,71 1.224,00 1.014.944,71 58.543,00 956.401,71

Cheltuieli curente   (rd.25 la rd.35)                        25 699.516,00 109.155,00 0,00 87.438,71 1.224,00 897.333,71 58.543,00 838.790,71

Cheltuieli de personal                26 124.739,00 80.248,00 224,00 205.211,00 205.211,00

Bunuri si servicii                27 56.223,00 23.455,00 944,00 80.622,00 80.622,00

Dobanzi 28 3.856,00 3.856,00 3.856,00

Subventii                                  29 0,00 0,00

Fonduri de rezerva 30 500,00 500,00 500,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice                             31 64.993,00 64.993,00 58.543,00 6.450,00

Alte transferuri 32 7.255,00 56,00 7.311,00 7.311,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 

postaderare
33 415.396,00 4.877,00 87.438,71 507.711,71 507.711,71

Asistenta sociala 34 13.032,00 13.032,00 13.032,00

Alte cheltuieli 35 13.522,00 575,00 14.097,00 14.097,00

Cheltuieli de capital                     36 108.270,00 1.893,00 110.163,00 110.163,00

Operatiuni financiare (rd.38+39) 37 7.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.448,00 0,00 7.448,00

Imprumuturi acordate                  38 0,00 0,00

Rambursari de credite externe si interne 39 7.448,00 7.448,00 7.448,00

Rezerve 40 0,00 0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  
1)                                                                

(rd.01-rd.24)   
41 -40.967,00 -3.988,00 0,00 0,00 0,00 -44.955,00 0,00 -44.955,00

      

               
1)

 finantat din excedentul anilor precedenti

               *) Numai restanţe din anii precedenţi

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

NOTĂ:    
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