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ROMÂNIA                                                                                                    PROIECT,                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                           AVIZAT:  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,                        
                                                                                               CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU                                                                                                                   
COSTEL MARCĂU 

 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, 

din excedentul bugetului local al Județului Gorj   

înregistrat la data de 31.12.2018 

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția managementul  proiectelor și relații 

externe, vizat de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 3809/18.12.2018; 

- Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2018, depus la Trezoreria Municipiului 

Târgu-Jiu cu adresa nr. 228/08.01.2019; 

- H.C.J. Gorj nr. 4/14.01.2019 privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al Județului 

Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 15216/31.01.2019, 

înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr. 1357/31.01.2019; 

- Referatul nr. 1488/04.02.2019 întocmit de Echipa de implementare a proiectului “Reabilitare sistem 

rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-

Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”, Cod SMIS 125982. 

 

În baza prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  

republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, din excedentul bugetului 

local înregistrat la data de 31.12.2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, 

majorându-se cu suma de 3.479.768,40 lei, programul actualizat fiind de 5.979.768,40 lei.  

Art. 2  Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, ce va fi comunicată Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Gorj.   

 

                 PREŞEDINTE,                                                          

                     COSMIN-MIHAI POPESCU                             CONTRASEMNEAZĂ:          

                                                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

 

Nr.________ 

Adoptată în ședința din________  

cu un număr de________voturi, 

din totalul numărului de consilieri județeni. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, 

din excedentul bugetului local al Județului Gorj   

înregistrat la data de 31.12.2018 

 

 

 

În conformitate cu prevederile: 
 

 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3809/18.12.2018, 

 

și luând în considerare: contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2018, depus la Trezoreria 

Municipiului Târgu-Jiu cu adresa nr. 228/08.01.2019; H.C.J. Gorj nr. 4/14.01.2019 privind repartizarea 

parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; adresa 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 15216/31.01.2019, înregistrată la 

U.A.T.-Județul Gorj sub nr. 1357/31.01.2019; referatul nr. 1488/04.02.2019 întocmit de Echipa de 

implementare a proiectului “Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita 

județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul 

Gorj”, Cod SMIS 125982, 
 

se propune modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, din excedentul bugetului 

local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de 

casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în 

anul curent, majorându-se cu suma de 3.479.768,40 lei, programul actualizat fiind de 5.979.768,40 

lei, în vederea returnării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a sumei 

transferată necuvenit, în anul anterior, în contul de venituri al bugetului local. 

 

Prin H.C.J. Gorj nr. 4/14.01.2019 privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al 

Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018 s-a aprobat utilizarea sumei de 2.500.000 lei, din 

excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2018, în cuantum de 40.162.509,63 lei, pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile 

secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, asigurându-se finanțarea cheltuielilor strict 

necesare, ce urmează a fi efectuate până la aprobarea bugetului aferent anului curent. 

Proiectul „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului 

Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” a fost 

depus spre finanțare în data de 17.09.2018, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 

6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Numărul apelului de proiecte: POR 2018/6/6.1 Apel de 

proiecte nefinalizate, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate.  În acest sens, la data de 17.09.2018 a 

fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 122 privind aprobarea proiectului respectiv 

„Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-

Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” și a cheltuielilor aferente, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 136 din 15.10.2018. 

Proiectul retrospectiv „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita 

județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul 
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Gorj”, se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 3487 din data de 22.11.2018, semnat 

între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională 

S-V Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și 

Județul Gorj în calitate de beneficiar al finanțării. Termenul limită de implementare a acestui proiect 

nefinalizat este 31.10.2019.  

Valoarea totală a proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, 

limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, 

județul Gorj”, potrivit contractului de finanțare nr. 3487 din 22.11.2018 este de 38.175.307,64 lei 

(inclusiv T.V.A), din care finanțarea nerambursabilă este de 36.418.101,75 lei, inclusiv T.V.A. Potrivit 

prevederilor contractului de finanțare, în data de 29.11.2018, autoritatea publică județeană a depus 

cererea de rambursare nr. 1 a cheltuielilor efectuate în perioada 01.08.2014-28.11.2018, pentru 

realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, 

limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, 

județul Gorj” în sumă de 31.726.876,52 lei. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/12.11.2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru 

completarea unor acte normative ”(…) proiectele nefinalizate, finanțate prin Programul național de 

dezvoltare locală, (…) din sumele care se cuvin bugetului de stat, 25% se virează de către ordonatorii 

principali de credite cu rol de autoritate de management într-un cont distinct de venituri al bugetelor 

locale ale beneficiarilor unității administrativ-teritoriale şi vor fi utilizate pentru finanțarea 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a acestor bugete (…)" . 

Urmare a aprobării cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare nr. 1 din 29 noiembrie 2018, 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice), în baza prevederilor Legii nr. 260/12.11.2018, a efectuat plăți 

către U.A.T.-Județul Gorj, în sumă totală de 10.755.025,94 lei.  

La data de 31.01.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa 

nr. 15216, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1357/31.01.2019, ne informează că a 

identificat suma de 3.479.768,40 lei, transferată în contul de venituri al bugetului local al U.A.T.-

Județul Gorj, ce depășește procentul de 25%, prevăzut în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 6316 din 28.11.2018 

– Clauze specifice priorităților de investiții 6.1. 

Având în vedere solicitarea MDRAP, se impune restituirea sumei de 3.479.768,40 lei 

(3.479.768,40 lei FEDR), reprezentând sumă transferată necuvenit în cadrul cererii de rambursare nr. 1, 

aferentă proiectului “Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului 

Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”, Cod 

SMIS 125982. 
 

Considerând că proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 

2019, din excedentul bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018 respectă 

prevederile legislației în vigoare şi răspunde cerinţelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, se 

propune aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

                
                 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
COSMIN-MIHAI POPESCU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE,  

PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE  

DIRECȚIA MANAGEMENTUL  PROIECTELOR ȘI RELAȚII EXTERNE 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, 

din excedentul bugetului local al Județului Gorj   

înregistrat la data de 31.12.2018 

 

 
În conformitate cu prevederile: 
 

 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3809/18.12.2019, 
 

și luând în considerare: contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2018, depus la Trezoreria 

Municipiului Târgu-Jiu cu adresa nr. 228/08.01.2019; H.C.J. Gorj nr. 4/14.01.2019 privind repartizarea 

parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; adresa 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 15216/31.01.2019, înregistrată la 

U.A.T.-Județul Gorj sub nr. 1357/31.01.2019; referatul nr. 1488/04.02.2019 întocmit de Echipa de 

implementare a proiectului “Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita 

județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul 

Gorj”, Cod SMIS 125982, 
 

se propune modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, din excedentul bugetului 

local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de 

casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în 

anul curent, majorându-se cu suma de 3.479.768,40 lei, programul actualizat fiind de 5.979.768,40 

lei, în vederea returnării către Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a 

sumei transferată necuvenit, în anul anterior, în contul de venituri al bugetului local. 

 

Prin H.C.J. Gorj nr. 4/14.01.2019 privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al 

Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018 s-a aprobat utilizarea sumei de 2.500.000 lei, din 

excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2018, în cuantum de 40.162.509,63 lei, pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile 

secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, asigurându-se finanțarea cheltuielilor strict 

necesare, ce urmează a fi efectuate până la aprobarea bugetului aferent anului curent. 

Proiectul „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului 

Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” a fost 

depus spre finanțare în data de 17.09.2018, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 

6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Numărul apelului de proiecte: POR 2018/6/6.1 Apel de 

proiecte nefinalizate, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate.  În acest sens, la data de 17.09.2018 a 

fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 122 privind aprobarea proiectului respectiv 

„Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-

Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” și a cheltuielilor aferente, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 136 din 15.10.2018. 
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Proiectul retrospectiv „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita 

județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul 

Gorj”, se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 3487 din data de 22.11.2018, semnat 

între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională 

S-V Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și 

Județul Gorj în calitate de beneficiar al finanțării. Termenul limită de implementare a acestui proiect 

nefinalizat este 31.10.2019.  

Valoarea totală a proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, 

limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, 

județul Gorj”, potrivit contractului de finanțare nr. 3487 din 22.11.2018 este de 38.175.307,64 lei 

(inclusiv T.V.A), din care finanțarea nerambursabilă este de 36.418.101,75 lei, inclusiv T.V.A. Potrivit 

prevederilor contractului de finanțare, în data de 29.11.2018, autoritatea publică județeană a depus 

cererea de rambursare nr. 1 a cheltuielilor efectuate în perioada 01.08.2014-28.11.2018, pentru 

realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, 

limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, 

județul Gorj” în sumă de 31.726.876,52 lei. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/12.11.2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru 

completarea unor acte normative ”(…) proiectele nefinalizate, finanțate prin Programul național de 

dezvoltare locală, (…) din sumele care se cuvin bugetului de stat, 25% se virează de către ordonatorii 

principali de credite cu rol de autoritate de management într-un cont distinct de venituri al bugetelor 

locale ale beneficiarilor unității administrativ-teritoriale şi vor fi utilizate pentru finanțarea 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a acestor bugete (…)" . 

Urmare a aprobării cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare nr. 1 din 29 noiembrie 2018, 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice), în baza prevederilor Legii nr. 260/12.11.2018, a efectuat plăți 

către U.A.T.-Județul Gorj, în sumă totală de 10.755.025,94 lei.  

La data de 31.01.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa 

nr. 15216, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1357/31.01.2019, ne informează că a 

identificat suma de 3.479.768,40 lei, transferată în contul de venituri al bugetului local al U.A.T.-

Județul Gorj, ce depășește procentul de 25%, prevăzut în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 6316 din 28.11.2018 

– Clauze specifice priorităților de investiții 6.1. 

Având în vedere solicitarea MDRAP, se impune restituirea sumei de 3.479.768,40 lei 

(3.479.768,40 lei FEDR), reprezentând sumă transferată necuvenit în cadrul cererii de rambursare nr. 1, 

aferentă proiectului “Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului 

Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”, Cod 

SMIS 125982. 
 

Considerând că proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 

2019, din excedentul bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018 respectă 

prevederile legislației în vigoare şi răspunde cerinţelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, 

propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

 
      DIRECTOR EXECUTIV,             DIRECTOR EXECUTIV,                                       Vizat de legalitate,   

         Ungureanu Victoria                   Giurgiulescu Ileana- Claudia                Direcția juridică, dezvoltarea capacității  

                                                   administrative și achiziții publice, 

                                                                                                                                             DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                                                                                          Marcău Costel 

  

  

           ŞEF SERVICIU,                      Întocmit, 

              Blidea Mihaela                                                              Trotea Maria-Luminița                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


