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ROMÂNIA                                                                                                PROIECT,                    
JUDEŢUL GORJ                                                                                      AVIZAT:  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,                        
                                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019 

 
 
 

Consiliul Judeţean 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 şi vizat de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 
administrative și achiziții publice;  

- Raportul de avizare al Comisiei  de buget - finanţe; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 
- Raportul  de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi 
condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din 
administraţia publică locală;   

- Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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; 

-  Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; 

- Hotărârea nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea 
voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 



 2 

- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 
rezidenţiale;  

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2018; 

- Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 462650/15.03.2019, privind definitivarea şi aprobarea 
bugetelor locale pe anul 2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4.198/28.03.2019; 

 
precum şi: 
 

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj nr. GJG-TZ-2495 din data de 18.03.2019, 
înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3.618/18.03.2019, privind repartizarea sumelor prevăzute la 
art.6, alin.6 din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și potrivit art.6 alin7 și alin.18 din 
aceeași lege, precum și nivelul corespunzător cotei de 90% din cheltuielile pentru finanțarea sistemului 
de protecție a copilului  și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap; 
- Decizia nr. 1/20.03.2019, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3826/21.03.2019, privind repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor 
și municipiilor pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022; 
- Decizia nr. 2/20.03.2019, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3.827/21.03.2019, privind: 
      - repartizarea estimărilor sumelor reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, respectiv a cotei de 80%, aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 
2022, pe unități administrativ-teritoriale ale județului; 
      - repartizarea estimărilor cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, respectiv a cotei de 80%, aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022; 
      - alocarea Consiliului Județean Gorj a cotei de 27% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii  2020, 2021 și 2022; 
      - repartizarea către Consiliul Județean Gorj a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale, aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022, reprezentând 
suma care se repartizează prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj, unităților administrativ-teritoriale 
ale județului; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 48/12.04.2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2019 
comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022 și a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019 şi estimări pe anii 
2020-2022; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 49/12.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu 
-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și a cuantumului burselor de ajutor social; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 4/14.01.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 19/05.02.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21/28.02.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 37/21.03.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 3747/13.02.2019, 
înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 4.171/28.03.2019 şi adresa Autorității Naționale pentru 
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Persoanele cu Dizabilități nr. 1438 /27.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
4.149/27.03.2019, prin care se comunică sumele repartizate Judeţului Gorj, reprezentând transferuri 
pentru finanţarea  transportului interurban și dobânda acordată pentru creditele de care beneficiază 
persoanele cu handicap pentru achiziționarea unui autovehicul sau pentru adaptarea unei locuințe, 
conform nevoilor individuale de acces; 
-     Adresele și notele de fundamentare privind bugetul pe anul 2019 înaintate de direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile publice de subordonare judeţeană; 
 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 
Art. 1 – (1) Se aprobă bugetul propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019, la partea de 

venituri în sumă de 529.158,50 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Se aprobă bugetul propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019, la partea de cheltuieli în 
sumă de 535.007,36  mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Bugetul propriu general consolidat al Judeţului Gorj pe anul 2019, la partea de venituri este 
în sumă de 515.241,60 mii lei, iar la partea de cheltuieli este în sumă de 521.090,46 mii lei, 
transferurile între bugete fiind în sumă de 13.916,90 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2 – (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Gorj pe anul 2019, la partea de venituri în 

sumă de 317.073,96 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă bugetul local al Judeţului Gorj pe anul 2019, la partea de cheltuieli în sumă de   
322.922,82  mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2019, la partea de venituri în sumă de 212.084,54 mii lei, conform anexei 
nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2019, la partea de cheltuieli în sumă de 212.084,54 mii lei, conform anexei nr. 
5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4 Se aprobă detalierea cheltuielilor pe anul 2019 defalcate pe capitole, instituţii publice, 

titluri, articole, alineate, secţiuni, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.9, 
3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 3.11, 3.11.1, 3.11.2, 3.12, 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.1.2.1, 5.2, 
5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.2.3.1, și 5.2.3.2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 5 Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2018, sinteza finanţării programelor pe 

anul 2018 şi listele de investiţii detaliate pe capitole de cheltuieli, conform anexelor nr. 6, 7, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 6 Se aprobă repartizarea excedentului înregistrat la 31.12.2018, conform anexei nr. 8, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 7 Se aprobă numărul de posturi, conform statelor de funcţii aprobate pentru anul 2019, 

conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 8  Se aprobă numărul de 354 posturi prevăzute prin Legea nr. 50/15.03.2019 a bugetului 
de stat pe anul 2019, pentru personalul neclerical din judeţul Gorj. 

 
Art. 9  Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile 

publice de subordonare judeţeană, 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 şedinţa din________  
cu un număr de________voturi, 
din totalul numărului de consilieri judeţeni în funcţie. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de buget propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019 

 
 Având în vedere: 
 

 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată, respectiv: 
 prevederile art. 91, alin. (3), lit. a), potrivit căruia, în exercitarea atribuţiilor privind 

dezvoltarea economico - socială a judeţului, consiliul judeţean „aprobă, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul 
de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”; 

 prevederile art. 104, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. b), potrivit cărora, în exercitarea 
atribuţiilor privind bugetul propriu al judeţului, preşedintele consiliului judeţean 
„întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 
supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”; 

 
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv: 

 prevederile art. 19, alin. (1), lit. a) şi b), potrivit cărora bugetele locale şi celelalte bugete 
prevăzute la art. 1, alin. (2) din aceeaşi lege, respectiv „a) bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului 
Bucureşti; b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele 
locale, după caz; c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; d) 
bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, 
comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din: 
împrumuturi externe contractate de stat şi sub împrumutate autorităţilor administraţiei 
publice locale şi/ sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; 
împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; 
împrumuturi externe şi/ sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile” se aprobă astfel: 
„bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz”, iar 
„bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute (…), în funcţie de 
subordonarea acestora”; 

 prevederile art. 20, alin. (1), lit. a), care reglementează competenţele şi responsabilităţile 
autorităţilor publice locale în „elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de 
echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege”, 
precum şi prevederile art. 23, alin. (2), potrivit căruia „ordonatorii de credite răspund de 
elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu”, coroborate cu prevederile art. 
39, alin. (6), potrivit căruia: „proiectele de buget (…) se aprobă de autorităţile 
deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I”; 

 
 Legea nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
 
 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, 
care are ca obiective principale: asigurarea şi menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, a 
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transparenţei şi sustenabilităţii, pe termen mediu şi lung, a finanţelor publice, stabilirea unui cadru 
de principii şi reguli, pe baza căruia să se asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare, care să 
conducă la o bună gestiune financiară a resurselor, precum şi gestionarea eficientă a finanţelor 
publice pentru a servi interesului public pe termen lung, asigurarea prosperităţii economice şi 
ancorarea politicilor fiscal-bugetare într-un cadru durabil; 
 
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice 
nr. 244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14,  alin. (7), 
ale art. 57, alin. (21) şi ale art. 761, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a 
veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportaţi la 
execuţia bugetelor locale şi macheta de aprobare a bugetului general consolidat al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
 
 Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările ulterioare; 
 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 
 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 

 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; 
 
 Hotărârea Guvernului nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 215/2009; 

 
 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

 Hotărârea de Guvern nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; 
 
 Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice 
din centrele rezidenţiale;  
  
 Prevederile Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/2018, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2018; 
 Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 462650/15.03.2019, privind definitivarea şi 
aprobarea bugetelor locale pe anul 2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
4.198/28.03.2019; 
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 Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj nr. GJG-TZ-2495 din data de 
18.03.2019, înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3.618/18.03.2019, privind repartizarea 
sumelor prevăzute la art.6, alin.6 din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și 
potrivit art.6 alin7 și alin.18 din aceeași lege, precum și nivelul corespunzător cotei de 90% din 
cheltuielile pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului  și a centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap; 
 

precum şi: 
 

 Decizia nr. 1/20.03.2019, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3826/21.03.2019, privind repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor și municipiilor pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022; 
 Decizia nr. 2/20.03.2019, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3.827/21.03.2019, privind: 
      - repartizarea estimărilor sumelor reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv a cotei de 80%, aferentă estimărilor pentru anii 
2020, 2021 și 2022, pe unități administrativ-teritoriale ale județului; 
      - repartizarea estimărilor cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, respectiv a cotei de 80%, aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022; 
      - alocarea Consiliului Județean Gorj a cotei de 27% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii  2020, 2021 și 2022; 
      - repartizarea către Consiliul Județean Gorj a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022, 
reprezentând suma care se repartizează prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj, unităților 
administrativ-teritoriale ale județului. 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 48/12.04.2019 privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează 
integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2020, 
2021 și 2022 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022; 
 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 4/14.01.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 19/05.02.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21/28.02.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 37/21.03.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
 
 Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 
3747/13.02.2019, înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 4.171/28.03.2019 şi adresa 
Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 1438 /27.03.2019, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 4.149/27.03.2019, prin care se comunică sumele repartizate 
Judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea  transportului interurban și dobânda 
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acordată pentru creditele de care beneficiază persoanele cu handicap pentru achiziționarea unui 
autovehicul sau pentru adaptarea unei locuințe, conform nevoilor individuale de acces. 

     
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, pentru 

bugetul propriu general al Judeţului Gorj au fost repartizate şi comunicate următoarele 
prevederi bugetare pentru anul financiar 2019: 

         
 
 
 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului - TOTAL: 
  - 2019: 15.393 mii lei; 
  - 2020: 40.251 mii lei; 
  - 2021: 40.276  mii lei; 
  - 2022: 40.301 mii lei; 

 
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: 

  
 - programul pentru școli al României: 
                          - 2019: 5.822 mii lei; 
              - 2020: 5.822 mii lei; 
              - 2021: 5.822  mii lei; 
               -2022: 5.822 mii lei; 
 - învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: 
   

- cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de 
învăţământ special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională: 

  - 2019: 891 mii lei; 
              - 2020: 902 mii lei; 
              - 2021: 924  mii lei; 
               -2022: 946 mii lei; 
 - drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerimțe educaționale 
speciale integrați în învățământul de masă în centrul școlar de educație incluzivă: 
 
  - 2019: 313 mii lei; 
              - 2020: 313 mii lei; 
              - 2021: 313 mii lei; 
               -2022: 313 mii lei; 
 

 - sume alocate din cote și sume defalcate din impozitul pe venit: 
 - 2019: 59.931 mii lei; 
 - 2020: 42.648 mii lei; 
 - 2021: 44.802 mii lei; 
             - 2022: 47.046 mii lei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 2020: 20.979  mii lei; 
 - 2021: 22.005 mii lei; 
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Influenţele privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2019, 
comparativ cu prevederile bugetare din anul anterior, sunt prezentate în tabelul de mai jos:  

                                                                                                                               mii lei 
 

Nr. 
crt. 

 
Resurse bugetare ale bugetului 

propriu al Judeţului Gorj,  
provenite din unele venituri  

ale bugetului de stat 

 
Buget 
iniţial 
2018 

 
Buget 
final 
2018 

 
Buget 
2019 

Creştere/ 
descreştere 
2019/buget 
iniţial 2018     

% 

Creştere/ 
descreştere 
2019/buget 
final 2018        

% 
0 1 2 3 4 5 6 

1. Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului cod 11.01.00 

39.074 42.459 15.393 < 60,61 < 63,74 

2. Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene cod 11.05.00 5.600 5.600 11.632 107,71 107,71 

3. Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale (cota de 
27% din sumele aprobate Judeţului Gorj)  
cod 11.06.00 

34.955 48.817  100.582 187,75 106,04 

4. Sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale cod 04.04.00 

11.874 11.467 22.769 91,76 98,56 

5. Transferuri pentru finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap  
cod 42.02.21 

66.679 66.432 2.050 * * 

                         TOTAL SUME 158.182 134.658   152.426 < 0,04 13,19 
 

- sume reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate  
  persoanelor cu handicap în anul 2019 – 2.050 mii lei, defalcată pe articole de   
  cheltuieli:  
 -   1.890 mii lei – art.24 „transport”; 
 -      160 mii lei – art.27 „dobândă”; 
  
 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare bugete locale:  
 - 2019: 100.582 mii lei; 
 - 2020: 52.548 mii lei; 
 - 2021: 57.157 mii lei; 
 - 2022: 60.745 mii lei; 
 

354 - număr maxim posturi personal neclerical angajat în unităţi de cult pentru 
anul 2019 
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Potrivit prevederilor art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ”pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate (…), ordonatorii 
principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa 
locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ - teritoriale”, acţiune ce s-a realizat în 
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, încheindu-se, în consecinţă, Procesul 
verbal nr. 4213 din  28.03.2019.  
  

Având în vedere cele prezentate şi actele normative în vigoare, execuţia bugetară pe anii 
2017-2018, atât la nivelul activităţii proprii, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice aflate 
în coordonarea şi subordonarea Consiliului Judeţean, calculul gradului de realizare a veniturilor 
proprii programate prin bugetele adoptate în ultimii 2 ani, respectiv 2017 - 2018, necesitatea 
asigurării fondurilor pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii proprii şi a tuturor 
structurilor de specialitate finanţate prin bugetul propriu al judeţului, în vederea asigurării 
finalizării obiectivelor demarate în anii anteriori şi iniţierii de noi acţiuni în anul curent, ca urmare 
a adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2019, se impune aprobarea bugetului propriu general al 
Judeţului Gorj pentru acest an.  

 
Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precizează că: ,,(1) 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 (…) 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.  
   (11) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele 
exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu 
aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, 
până la finalizarea proiectelor respective.  
   (12) 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.  
   (13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului 
bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi 
destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. 
   (14) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziţiei ordonatorului principal de 
credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, atunci când deficitul rezultat la 
sfârşitul exerciţiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).  
         Art. 6 alin. (19) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precizează că : ,,prin 
derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile 
administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului 

act:87356%2043181795
act:87356%2043181796
act:87356%2043181794
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de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi 
pentru furnizarea energiei termice către populaţie în sezonul rece 2018 - 2019.”  
 

          Astfel, la finele anului 2018, conform situaţiilor financiar-contabile şi a extrasului de cont 
emis la data de 31.12.2018 de Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, U.A.T. - Judeţul Gorj a 
înregistrat un excedent în sumă totală  de 40.162,50 mii lei, ce se propune a fi repartizat și 
utilizat în anul 2019 astfel: 

 1.619,99 mii lei, reprezintă sume alocate pentru înlăturarea efectelor unor 
calamităţi naturale, repartizate conform prevederilor H.G. nr. 514/2018, rămase neutilizate 
pentru finalizarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „Refacere și consolidare terasamente 
DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”; 

 787,16 mii lei, reprezintă sume alocate pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi 
naturale, repartizate conform prevederilor H.G. nr. 563/2018, rămase neutilizate pentru 
finalizarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la 
km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier”; 

 11,49 mii lei, reprezintă sume alocate pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi 
naturale, repartizate conform prevederilor H.G. nr. 563/2018, rămase neutilizate pentru 
finalizarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat 
Cernădia, comuna Baia de Fier”; 

 2.024,52 mii lei, reprezintă sume aferente proiectelor cu finanţare externă 
nerambursabilă, ce vor fi utilizate pentru implementarea următoarelor proiecte: 

- ,, START UP PENTRU EXCELENȚĂ” -  357,53 mii lei; 
- ,, Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale 

Iosif Keber” – 54,34 mii lei; 
- ,, Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în dn 67B, ce traversează 

localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 
Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii De Olteţ, până în DN 
67” –  244,89 mii lei; 

- Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C” – 1.367,76 mii lei. 

 1.255,05 mii lei, reprezintă sume alocate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
funcționare repartizate în bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj , conform art. 6 alin. 19, din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 
și conform punct 5.7 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.809/ 18.12.2018, urmînd 
a fi utilizate cu aceeași destinație în anul curent; 

    150,65 mii lei, reprezintă sume alocate conform art. 9 alin. 4 din O.G. 5/2017 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu 
privire la Centenarul României, repartizate cu aceeași destinație în bugetul Muzeului 
Județean Gorj; 

   34.313, 65 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare. 

 
Menționăm că, în anul curent, prin hotărâri ale Consiliului Județean Gorj, a fost 

repartizată suma de 10.979,77 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 
din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, 
utilizată astfel: s-a restituit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suma de 
3.479,77 lei, transferată necuvenit în contul de venituri al bugetului local, 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, iar din diferența de 7.500 mii lei s-a asigurat, în completarea veniturilor 
încasate în anul curent, finanțarea cheltuielilor strict necesar a fi efectuate până la aprobarea 
bugetului pe anul 2019. 
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Astfel, bugetul propriu general al Judeţului Gorj a fost estimat, după cum urmează: 
 

- la partea de venituri :       
                                            - 2019:  529.158,50 mii lei; 

     -  2020:  579.920,64 mii lei; 
     -  2021:  430.382,35 mii lei; 
                                                                 - 2022:  402.891,71 mii lei.   

- la partea de cheltuieli :  
                                            - 2019: 535.007,36 mii lei; 

     -  2020: 579.920,64 mii lei; 
     -  2021: 430.382,35 mii lei; 
                                                                 - 2022: 402.891,71 mii lei.   
defalcându-se pe următoarele bugete componente: 

 
I. BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 
 

- la partea de venituri este în sumă de 317.073,96 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial 
pe anul 2018, care a fost la valoarea de 239.420,79 mii lei ( +24,49%) şi cu bugetul local 
definitiv pe anul 2018, care a înregistrat o valoare de 270.810,45 mii lei (+17,08%); 

- la partea de cheltuieli este în sumă de 322.922,82 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial 
pe anul 2018, care a fost la valoare de 262.489,47 mii lei (+23,02%) şi cu bugetul local 
definitiv pe anul 2018 care a înregistrat o valoare de 299.322,08 mii lei ( +7,88%). 

 
Din totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii au fost estimate în sumă de 

61.736,35 mii lei (20,19%) şi se detaliază, în principal, pe următoarele surse componente:  
- Cotele și sume defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului propriu al judeţului au 
fost planificate  la  valoarea de  59.931 mii lei; 
- Impozit pe mijloacele de transport deţinute pe persoane fizice şi juridice estimate la 
valoarea de 783,79 mii lei, fiind constituite din cota de 40% din sumele încasate de consiliile 
locale de pe raza judeţului şi virată, periodic, de către acestea, precum și valoarea creanțelor 
înregistrate la nivelul UAT - Județul Gorj ( an curent și ani precedenți) ce urmează să fie încasate;  
- Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare estimate la 
valoarea de 234 mii lei, fiind constituite din taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării 
acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi acces la drumurile publice de interes 
judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aplicabile transportatorilor ale 
căror vehicule sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa totală maximă admisă pe axe şi/sau 
dimensiunile maxime admise la circulaţia pe drumurile judeţene, din contravaloarea licenţelor de 
transport public judeţean şi a autorizaţiilor de construire eliberate de compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; 
- Venituri din concesiuni şi închirieri preconizate a se realiza în cuantum de 58 mii lei, 
reprezintă sume ce se încasează în baza contractelor astfel încheiate, închirieri de terenuri ce 
constituie zona drumurilor publice judeţene (ampriza şi zona de siguranţă), în vederea realizării de 
construcţii, instalaţii şi panouri publicitare, chiriile de sală percepute de Muzeul Judeţean Gorj, 
precum şi chiriile percepute pentru locuinţele de serviciu şi spaţiile închiriate aparţinând 
domeniului public al Judeţului Gorj; 
-  Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi estimate a se încasa la o valoare de 718 
mii lei, sunt constituite, în mare parte, din veniturile reprezentând contravaloarea contribuţiei 
lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în căminele Direcţiei Generale 
Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, precum şi 
contribuţia lunară a părinţilor pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, de asemenea 
venituri din taxe formular percepute de Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; 
-  Venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări în cuantum de – 11,56 mii lei; 
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  Sumele necesare a fi prevăzute în bugetul propriu al Judeţului Gorj pe anul 2019, ca și 
încasări aferente proiectelor implementate în anii anteriori, conform cererilor de rambursare 
transmise autorității centrale de management, sunt în valoare totală de 44.576,13 mii lei, din 
care: 
- suma de 5.280,74 mii lei, reprezintă subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, 

aferente plăților efectuate din bugetul local, pentru proiectele finanţate din FEN 
postaderare, aferentei perioadei de programare 2014-2020, ce se vor  încasa în contul de 
venituri al U.A.T. Judeţul Gorj; 

- suma de 38.511,41 mii lei, reprezintă sume primite de la Uniunea Europeană în contul 
plăților efectuate în anii anteriori și în anul curent precum și prefinanțări, aferente cadrului 
financiar 2014-2020; 

- suma de 475,92 mii lei, reprezintă sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și 
postaderare; 

-  suma de 308,06 mii lei, reprezentând ,,alte sume primite din fonduri de la UE pentru 
programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020. 
 

Din analiză repartizări surselor de venit pe secţiuni, se constată că din totalul veniturilor 
în sumă de 317.073,96 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 
52,86%, fiind în sumă de 167.609,01 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare deţin 
o pondere de 47,14%, cumulând suma de 149.464,95 mii lei.  

 
Analizând repartizarea cheltuielilor pe capitole bugetare, se constată că ponderea cea 

mai mare este deținută de capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi” cu o pondere de 46,94%,urmat 
de capitolul bugetar 68.02 ”Asistență socială”, respectiv 26,47 %. 

 
În repartizarea cheltuielilor pe secţiuni, în cadrul bugetului local, se constată că din totalul 

cheltuielilor în sumă de 322.922,82 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o 
pondere de 52,34%, fiind în sumă de 169.014,71 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de 
dezvoltare deţin o pondere de 47,66%, cumulând suma de 153.908,11 mii lei.  

 
În cadrul bugetului local, pe capitole de cheltuieli, situaţia se prezintă după cum 

urmează: 
 
Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” - propunem alocarea sumei de 

27.667,78 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 22.729 mii lei, cuprind: 
 
- cheltuieli de personal – 19.730 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 1.829 mii lei; 
-  alte transferuri – 20 mii lei, reprezintă contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean 
Gorj, în calitate de membru,  la organismul internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene. 
- alte cheltuieli – 1.150 mii lei, reprezentând fondul de handicap pentru persoanele neîncadrate 
(105 mii lei) și cotizaţiile la organisme interne – Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România (59,65 mii lei), Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia (935,70 mii lei), 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia (5 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Apei (10 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în 
Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” GORJ (1 mii lei), Asociaţia ,,Inimi de 
gorjeni”(5 mii lei), Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (3,65 mii lei), 
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj (20,00 mii lei), 
Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică - ANATOP (5 mii lei), propuse 
pentru aprobare, conform nivelului cotizaţiilor stabilite la ultimele adunări generale ale acestor 
asociaţii şi aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean.  
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Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 4.938,79 mii lei, cuprind:  
 

- active nefinanciare – 748,67 mii lei, în cadrul cărora se regăsesc următoarele obiective 
de investiții: 

 
 Achiziție multifuncțional laser color A3, necesar în cadrul Direcției Urbanism, 

amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, pentru desfășurarea în 
bune condiții a activității acesteia – 8,33 mii lei; 

 Achiziție memorii server 32 GB (8 buc), necesare pentru a crește capacitatea de 
procesare a serverelor din instituției – 28,56 mii lei; 

 Servicii de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) implementat la 
nivelul Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu standardul ISO 9001:2008” – 2,78 mii 
lei; 
 

 Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și 
alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ - teritoriale ale județului 
Gorj - municipiile  Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, 
Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, 
Bălănești, Berlești, în cadrul proiectului: "Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în 
judeţul Gorj prin realizarea unor hărţi şi planuri de risc natural pentru cutremure și  alunecări 
de teren şi a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului şi atenuarea efectelor  
acestuia".- 534 mii lei. 

 
 Avizare hărți de risc la alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi 

administrativ - teritoriale ale județului Gorj - municipiile  Târgu-Jiu și Motru, comunele 
Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, 
Dănciulești, Bustuchin, Văgiulești, Schela, Bălănești și Berlești, în cadrul proiectului: 
"Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în judeţul Gorj prin realizarea unor hărţi şi 
planuri de risc natural pentru cutremure și  alunecări de teren şi a unui plan integrat de 
management pentru prevenirea riscului şi atenuarea efectelor  acestuia" – 5 mii lei. 

 
 Achiziție serviciu de consultanță și elaborare a Planului Județean de Gestionare a 

Deșeurilor -170 mii lei 
 În conformitate cu atribuţiile care îi revin, prin Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului Judeţean Gorj, în colaborare cu 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, îi revine sarcina de a elabora Planul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor, document strategic care va promova cele mai bune practici în domeniul 
managementului deşeurilor, la nivelul judeţului Gorj.  
 

- Proiecte cu finanțare nerambursabilă – 4.190,12 mii lei, pentru susținerea proiectelor: 
 
START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021 

 
Având în vedere că durata de implementare a proiectului va fi de 36 luni, de la semnarea 

contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a următoarelor sume: 

 venituri totale – 3.306,88 mii lei, din care: 
 venituri proprii – 12,95 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă inclusiv prefinanțare – 3.293,93 mii lei. 

 cheltuieli totale – 3.306,88 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 12,95 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 3,4 mii lei; 
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 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.290,53 mii lei.  
 

”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE”  
 

 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2019, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, 
a următoarelor sume: 
 Venituri totale – 278,20 mii lei, din care: 

- Venituri  proprii – 4,75 mii lei; 
- Subvenții de la bugetul de stat – 30,85 mii lei; 
- Finanțare externă nerambursabilă – 242,60 mii lei. 

               Cheltuieli totale – 237,30 mii lei, din care: 
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4,75 mii lei; 
- Contribuția de la bugetul de stat – 30,85 mii lei; 
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 201,70 mii lei. 

 
        ”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE” 

 
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2019, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a 
următoarelor sume: 
 Venituri totale – 362,23 mii lei, din care: 

- Venituri  proprii – 6,41mii lei; 
- Subvenții de la bugetul de stat – 47,20 mii lei; 
- Finanțare externă nerambursabilă – 308,62 mii lei. 

 Cheltuieli totale – 320,69 mii lei, din care: 
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 6,41 mii lei; 
- Contribuția de la bugetul de stat – 41,69 mii lei; 
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 272,59 mii lei. 

 
”EFICIENTIZAREA PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL O RGANIZAȚIONAL”  

 
  
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a 
următoarelor sume: 
           Venituri totale – 325,25 mii lei, din care: 

- Venituri  proprii – 6,51 mii lei; 
- Subvenții de la bugetul de stat – 15,80 mii  lei; 
- Finanțare externă nerambursabilă (din care prefinanțare 199,63 mii lei) – 302,94 mii lei. 

 Cheltuieli totale – 325,25 mii lei, din care: 
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 6,51 mii lei; 
- Contribuția de la bugetul de stat – 42,28 mii lei; 
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 276,46 mii lei. 

 
 Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - propunem alocarea sumei de 4.287 mii 

lei,  în cadrul Cheltuielilor secţiunii de funcţionare, ce cuprind: 
- cheltuieli de personal – 2.117 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 170 mii lei; 
- fond de rezervă bugetară – 2.000 mii lei. 

 
 - cheltuieli de personal – 2.117 mii lei, din care:  
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 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj – 1.600 mii lei, 
reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului propriu al acestei instituţii, 
respectiv funcţionari publici şi personal contractual;  

 indemnizaţiile membrilor Comisiei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică – 517 mii 
lei, reprezentând cheltuielile privind acordarea indemnizațiilor pentru membrii comisiei 
județene, constituită în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea 
Poliției  Române. Plata indemnizațiilor pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Gorj este reglementată de prevederile art. 219 din Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității 
teritoriale de ordine publică. 
 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 170 mii lei, din care:  
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a  Persoanelor Gorj – 160 mii lei; 
  Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Gorj - 10 mii lei, respectiv 

cheltuielile curente (iluminat, forţă motrică, poştă, telecomunicaţii, carburanţi, materiale 
consumabile, rechizite) în vederea asigurării bunei desfăşurări şi funcţionări a activităţii 
specifice structurilor respective; 

 
- fond de rezervă bugetară – în cuantum de 2.000 mii lei, ce va fi repartizat, conform 

prevederilor legale în vigoare, pentru cheltuieli urgente şi/sau neprevăzute, în cazuri de 
necesitate, pe parcursul execuţiei bugetare. 

  
Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – propunem alocarea sumei de 1.501 mii 

lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, respectiv comisioane bancare - 1 mie lei 
şi dobânzi bancare – 1.500 mii lei, ce decurg din decontarea împrumutului contractat, prin credit 
bancar, de la BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, pentru implementarea proiectului de 
investiții „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţânţăreni – Târgu-Cărbuneşti – Săcelu – 
Crasna, km 0+000 - 69+040”. 

 
Cap. 60.02 „Apărare” – propunem alocarea sumei de 1.010,94 mii lei, aferentă secțiunii 

de funcționare, necesară funcţionării și desfăşurării activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj, 
în condiţiile legii, din care cheltuielile cu bunuri şi servicii, în sumă de 1.010,94 mii lei, 
cuprind: 

1. Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj – 16,68 mii 
lei,  

2.  Amenajare rampă acces persoane cu dizabilități – 5,95 mii lei  
      3.  Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj – 699 mii lei  

 
Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” – propunem alocarea sumei de 

274,85 mii lei, repartizată Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, în condițiile 
legii, din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 227 mii lei, cuprind: 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii –  227 mii lei; 
 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 47,85 mii lei, se regăsesc la titlul de cheltuieli 
,,active nefinanciare”. 
  

Cap.65.02 „Învăţământ” – propunem alocarea sumei de 7.372,50 mii lei, în cadrul 
secţiunii de funcţionare, cuprinzând: 

 
- cheltuieli de personal – 140 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 891 mii lei; 



 
 

13 

- asistenţă socială – 6.285 mii lei; 
- alte cheltuieli –56,50 mii lei. 

 
În cadrul acestui capitol bugetar se prezintă activitatea Consiliului Județean Gorj, 

precum şi activitatea specifică celor două instituţii de învăţământ, Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Gorj şi, respectiv, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, 
instituții finanţate parţial de la bugetul de stat, conform Legii nr. 50/ 2019 a bugetului de stat 
pe anul 2019, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pentru cheltuielile privind întreţinerea curentă 
şi pentru acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează 
învăţământul special, precum și din surse proprii alocate din bugetul propriu general al 
Judeţului.  

 
1. Consiliul Judeţean Gorj – propunem alocarea sumei de 5.972 mii lei, pentru 

cheltuielile secţiunii de funcţionare, privind „asistenţa socială”, respectiv: 
 
 cheltuieli determinate de aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind 

-stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la 
această hotărâre, sume ce se alocă diferenţiat, astfel: distribuția fructelor și legumelor proaspete 
–799 mii lei, la care se adaugă măsuri educative în sumă de 702 mii lei, distribuţia laptelui de 
consum şi a produselor lactate fără adaos de lapte praf – 1.760 mii lei, la care se adaugă 
măsuri educative în sumă de 702 mii lei și respectiv pentru acordarea gratuită de produse de 
panificaţie – 1.859 mii lei, potrivit angajamentelor contractuale încheiate în acest scop, a 
numărului de beneficiari şi a numărului de zile aferente programului şcolar. 

  pentru finanțarea olimpiadelor și a concursurilor școlare județene și acordarea unor 
stimulente financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale -150 mii lei; 
Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Gorj nr. 1173/30.01.2019, 
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1371/31.01.2019, se propune alocarea sumei de 
150 mii lei în bugetul propriu general al județului în vederea acordării stimulentelor financiare 
elevilor care au obținut distincții, medalii şi premii speciale la olimpiadele și concursurile 
școlare. 

 
 2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj - propunem alocarea sumei de 1.061,51 

mii lei,  în cadrul secţiunii de funcţionare, prin care se asigură:  
 

- cheltuieli de personal – 80 mii lei, reprezintă necesarul estimat pentru cheltuielile privind naveta 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, acordată în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 612 mii lei, cuprind cheltuielile curente necesare bunei 
funcţionări a instituţiei, acordate conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019.  
- asistenţă socială - 313 mii lei, sume alocate, prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 
2019, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului, în vederea acordării unor ajutoare sociale, în numerar, pentru 
copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 
învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu 
cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat şi 
Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

act:2891440%200
act:1723555%200
act:3240997%20281820975
act:3240997%200
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drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 
- alte cheltuieli – 56,50 mii lei, reprezentând sume necesare acordării unor burse școlare pentru 
elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, 
precum și burse de ajutor social. 

  
3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj - propunem alocarea sumei 
de 339 mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, prin care se asigură: 
 

- cheltuieli de personal – 60 mii lei;   
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 279 mii lei;   
 

Cap. 66.02 „Sănătate” - propunem alocarea sumei de 10.369,26 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 1.730,12 mii lei, reprezintă cheltuieli cu 
bunuri şi servicii, prin care se asigură:  
 
I.  Reparații curente 

I.1.  Reparații curente la terase circulabile și necirculabile - Spitalul de Pneumoftiziologie 
,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj – 44,62 mii lei – pentru execuția lucrărilor 
și asistență tehnică din partea proiectantului 
 
I.2. Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj – 1.126,50 mii lei, pentru execuția lucrărilor, 
asistenţă  tehnică prin diriginte de şantier și  asistență tehnică din partea proiectantului 
 
I.3.  Reparații curente învelitoare C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” București – 45,00 mii lei -  
pentru execuția lucrărilor 

B.  Obiecte de inventar 
 
I.1. Pat spital cu saltea și noptieră – 133 bucăți – 330,00 mii lei 
I.2. Sistem curățenie , dezinfecție și consumabile necesare– 24 bucăți – 184,00 mii lei. 

 
  Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 8.639,14 mii lei, se defalcă după cum 

urmează: 
 
- la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020, în sumă de 883 mii lei, sunt cuprinse cheltuielile privind implementarea 
următoarelor proiecte: 
 
1. „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 

Tudor Vladimirescu”, Cod SMIS 110328 
 

Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu – 
locația str. Tudor Vladimirescu” a fost depus, în luna septembrie 2017, spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - 
Clădiri Publice. 
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Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația 
str. Tudor Vladimirescu” se implementează în baza contractului de finanțare nr. 2231 din 
06.06.2018, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, 
în calitate de beneficiar al finanțării. 

Bugetul total al proiectului este de 21.162,11 mii lei, din care: 17.380,17 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 3.781,94 mii lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj. 
 Obiectivul general al proiectului vizează ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu”.  
 Având în vedere că durata de implementare a proiectului este de 33 luni, de la semnarea 
contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a următoarelor sume: 

 venituri totale – 650,00 mii lei, din care: 
 venituri proprii – 13,00 mii lei; 
 subvenţii de la bugetul de stat – 0,00 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă (prefinanțare) – 637,00 mii lei. 

 cheltuieli totale – 650,00 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 13,00 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 84,50 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 552,50 mii lei. 

 
2. „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, 
cod SMIS 121889 

  
Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” a fost 
depus, în luna aprilie 2018, spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020 – Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 
Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

 Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația 
str. Tudor Vladimirescu” se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4053 din 
19.03.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și U.A.T. - Județul 
Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 
 Bugetul total al proiectului este de 8.505,02 mii lei, din care: 6.698,10 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 1.806,92 mii lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj. 
 Obiectivul general al proiectului vizează ” Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu”.  
 Având în vedere că durata de implementare a proiectului va fi de 27 luni, de la semnarea 
contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a următoarelor sume: 

 venituri totale – 233,00 mii lei, din care: 
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 venituri proprii – 4,66 mii lei; 
 subvenții de la bugetul de stat – 0,00 mii lei; 
 finanțare externă nerambursabilă (prefinanțare) – 228,34 mii lei; 
 

 cheltuieli totale – 233,00 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4,66 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 65,24 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 163,10 mii lei. 

 
- la titlul active nefinanciare, cheltuielile de capital însumează 7.756,14 mii lei, ce cuprind 
cheltuieli de proiectare şi execuţie aferente obiectivelor de investiţii, precum și achiziție dotări 
independente: 
 
1.  Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu  – 107,11 mii 
lei 

2. Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie - 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18 – 2.420,77 mii lei 

 
3.  Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 32 – 305,10 mii lei 
  
4.  Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgența Târgu - Jiu, str. A. I. Cuza  – 303,76 mii lei  
 
5.  Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj – 378,87 mii lei  
 
6. Instrumentar medical - Spitalul Județean de Urgența Târgu - Jiu – 478,53 mii lei 

 
7. Ecograf Doppler color 3D  – 236 mii lei 
 
8 Aparat radiologie digital cu 2 posturi (grafie și scopie) – 1.455,00 mii lei 

 
9. Paturi ATI – 15 bucăți – 375,00 mii lei 
 
10. Incubator închis – 7 bucăți – 294,00 mii lei 
 
11. Incubator deschis – 2 bucăți – 72,00 mii lei 
 
12. Mamograf digital – 1.290,00 mii lei 
 
13. Electrodermatom – 40,00 mii lei 
 

 
Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” – propunem alocarea sumei de 29.580,51 mii lei, 

din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 27.320,60 mii lei, cuprind: 
 

- cheltuieli de personal – 3.205 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 1.171,20 mii lei; 
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice –  13.916,90 mii lei; 
- alte cheltuieli – 9.027,50 mii lei. 
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 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.259,91 mii lei, se defalcă pe următoarele 

titluri de cheltuieli: 
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare – 1.171,91 mii 
lei; 
- active nefinanciare – 1.088 mii lei. 

 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se 

repartizează astfel: 
 

1. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” - propunem alocarea sumei de 3.541,82 
mii lei,  din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 3.175 mii lei, cuprind: 

 
- cheltuieli de personal – 2500 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul instituției, 
precum şi indemnizaţiile de delegare plătibile în condiţiile legii; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 675 mii lei.  
 

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 366,82 mii lei, cuprind: 
 

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – 236,82 mii lei 
- active nefinanciare - 130 mii lei, reprezintă cheltuieli destinate achiziţionării unor licențe 
Windows, Indesign, Office, licențe antivirus Bitdefender și Adobe Photo-Shop, precum și a unui 
sistem de climatizare ce va fi amplasat la mansarda sediului central al instituției, precum și 
achiziționarea unui laptop necesar pentru desfășurarea activității serviciului financiar contabilitate 
din cadrul unității. 
 

2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj -  propunem alocarea sumei de 1050 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare, astfel: 

 
- cheltuieli de personal – 705 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul instituției, 
precum și indemnizațiile de delegare plătibile în condițiile legii; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 335 mii lei. 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 10 mii lei, cuprind: 

 
- active nefinanciare - 10 mii lei, reprezintă cheltuieli destinate achiziţionării unor 

licențe Windows și Office, licențe antivirus Kaspersky și un Router Wireless cu amplificator 
necesar în sala de expoziții a instituției. 

 
     

3.  Consiliul Judeţean Gorj - propunem alocarea sumei de 11.071,79 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 9.188,70 mii lei, cuprind: 
 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 161,20 mii lei, astfel: 
 

1. cheltuieli necesare susţinerii programului propriu anual pentru desfășurarea 
activităților cuprinse în agenda culturală a județului gorj pe anul 2019– 125,50 mii lei  
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2. servicii de tipărire/ multiplicare - agenda culturală a județului gorj pentru anul 2019 și 
calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2019 – 35,70 mii lei 

 
 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 13.916,90 mii lei, reprezentând subvenţii 
pentru finanţarea cheltuielilor curente acordate instituţiilor de cultură autofinanţate, în 
completarea veniturilor  proprii realizate de către acestea, după cum urmează: 
 Muzeul Judeţean Gorj – 3.944,40 mii lei, din care 150,65 mii lei sume neutilizate 
CENTENAR; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” - 5.551,50 mii lei; 
 Şcoala Populară de Artă - 4.421 mii lei. 
 
- alte cheltuieli - 9.027,50 mii lei, sunt previzionate pentru finanţarea unor cheltuieli privind: 
 

1. finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general – 550 mii lei 

2. sprijin financiar pentru unităţile de cult – 200 mii lei 
3. contribuţia pentru  plata personalului neclerical – 8.253 mii lei 
4. Finanţarea altor acţiuni cu caracter social - cultural – 24,50 mii lei 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.259,91 mii lei, cuprind: 

 
-  proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 935,09 mii lei 

 
 Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei 

memoriale Iosif Keber”, COD MySMIS 116188, este finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.  

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 170 din 11.07.2017, 
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-
Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 
 Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif 
Keber”. 
 Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  

 conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber; 
 valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context 

turistic. 
 Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a casei memoriale Iosif Keber” este de 2.168,75 mii lei, respectiv: 

- 1.738,30 mii lei finanțare nerambursabilă; 
- 430,45 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:  

 394,97 mii lei - contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile; 
 35,48 mii lei - contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 

2%). 
 
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2022, conform actului adițional 
la contractul de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj 
pe anul 2019, a următoarelor sume: 
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Venituri totale – 935,09 mii lei, din care: 
 -Venituri  proprii – 336,24 mii lei; 
 -Excedent rămas la finele anului 2018 – 54,34 mii lei; 
 -Subvenții de la bugetul de stat – 72,22 mii lei; 
 -Finanțare externă nerambursabilă – 472,29 mii lei. 
 
Cheltuieli totale – 935,09 mii lei, din care: 
 -Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (2%)– 11,11 mii lei; 
 -Contribuția de la bugetul de stat – 72,22 mii lei; 
 -Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 472,29 mii lei; 
 -Cheltuieli neeligibile Consiliul Județean Gorj- 379,47 mii lei. 
 
- active nefinanciare, în sumă de 948 mii lei, în vederea efectuării  următoarelor cheltuieli 

de investiţii: 
 
1. Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană 

,,Christian Tell” – 735 mii lei  
 
În cursul anului 2017, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 5440/02.05.2017, cu o durată 

de execuție de 20 luni de la data comunicată prin ordinul de începere a lucrărilor. 
              Pentru finalizarea lucrărilor, propunem prevederea, prin bugetul propriu al 
județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 735 mii lei, pentru execuția lucrărilor, achitarea 
taxelor, a avizelor și a cotelor legale și plata serviciului de asistenţă tehnică prin diriginte 
de şantier, astfel: 

- 715 mii lei – execuție lucrări, taxe, avize și cote legale; 
- 20 mii lei – servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de șantier. 

 
2. Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber – 63 mii lei  

 
În vederea realizării proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 

culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, prin certificatul de urbanism nr. 1562/02.11.2016, 
emis de Primăria Municipiului Târgu-Jiu, a fost impus avizul de securitate la incendiu, a cărui 
emitere a fost condiționată de realizarea obiectivului de investiție „Construire zid incintă latura 
de Nord – Casa memorială Iosif Keber”. 

Astfel, se propune prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a 
sumei de 63 mii lei, astfel: 

-  8,5 mii lei, pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică; 
-  53  mii lei, pentru achitarea taxelor, avizelor, a cotelor legale și execuția lucrării; 
-  1,5 mii lei, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte  de șantier. 
 

3. Restaurarea și revitalizarea Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” – 150 mii lei 
 
 În vederea îndeplinirii condițiilor prealabile accesării de fonduri nerambursabile în cadrul 
acestui program, pentru întocmirea aplicației de finanțare, se impune elaborarea Documentației 
tehnico-economice cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 - faza DALI (inclusiv expertiză 
tehnică, studiul geotehnic, documentație obținere avize și acorduri, precum și alte studii de 
specialitate necesare) și propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 
2019, a sumei de 150 mii lei, pentru achiziținarea documentației menționate. 
 
 

Cap. 68.02 „Asistenţă socială” - propunem alocarea sumei de 85.473,92 mii lei, din care: 
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 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 83.454 mii lei, cuprind: 
- cheltuieli de personal – 72.104 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 8.870 mii lei; 
- asistenţă socială – 2.050 mii lei; 
- alte cheltuieli – 430 mii lei; 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.019,92 mii lei, din care: 
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 – 1.016,22 mii lei;  
- active nefinanciare – 1.003,70 mii lei. 

 
În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 68.02 „asistenţă socială”, 

cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 97,64%, reprezentând 83.454 mii lei, 
iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 2,36%, reprezentând suma de 
2.019,92 mii lei. 
 

În cadrul acestui capitol bugetar, se prezintă activitatea de asistenţă socială 
desfășurată în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj   
 
       Repartizarea sumelor pe subcapitole bugetare şi titluri de cheltuieli se prezintă astfel: 

 subcapitolul bugetar 68.02.05 „Asistenţă socială în caz de invaliditate” – 30.135,90 mii lei, 
din care: 

 25.372 mii lei – cheltuieli de personal; 
 4.325 mii lei – bunuri şi servicii; 
   150 mii lei – alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate; 
 288,90 mii lei – active nefinanciare. 

 
 subcapitolul bugetar 68.02.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copil” – 53.137,800 mii lei, 
din care: 

 46.732 mii lei – cheltuieli de personal; 
   4.545 mii lei – bunuri şi servicii; 
     280 mii lei – alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate; 
    866 mii lei – proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020;  
    714,80  mii lei  – active nefinanciare. 

 
    subcapitolul bugetar 68.02.50 ,, Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale” – 2.200,22 mii lei, din care: 
 2.050 mii lei – asistență socială; 
    150,22 mii lei – proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020;  
   

  Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 
2014-2020, în sumă de 1.016,22 mii lei,  cuprind: 

 
1. Proiectul ,, Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor '' ce se va derula în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 - incluziunea 
socială și combaterea sarăciei, care urmărește creșterea numărului de asistenți maternali și sociali 
la nivelul comunității.  
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2. Proiectul ,,VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” se implementează în baza 
contractului de finanțare nr. POCU/465/4/4/128038 COD SMIS 2014+:128038 și acordului de 
parteneriat, încheiat între, Agenția Națională Pentru Egalitatea De Șanse Între Femei Și Bărbați, 
având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1) și Consiliul Județean Gorj în calitate de 
Partener 21, beneficiar fiind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 
Proiectul are o durată de implementare de 48 luni de la data semnării contractului de finanțare. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare 
profesională adecvată nevoilor specifice. 

Bugetul total al proiectului ” VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” ce a fost 
alocat Consiliului Județean Gorj, în calitate de partener, este de 1.137,17 mii lei (inclusiv TVA), 
din care 1.114,43 mii lei finanțare nerambursabilă și 22,74 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – 
Județul Gorj. 

Obiectivul specific al proiectului vizează creșterea și dezvoltarea rețelei naționale 
inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice. 

 
Cheltuielile privind ,,active nefinanciare”, în sumă de 1.003,70 mii lei, au fost 

fundamentate pentru următoarele obiective de investiţii: 
 

1) Forarea unui puț de mare adâncime pentru a asigura sursa proprie de apă la Complexul 
de Îngrijire și Asistență Suseni – studiu de fezabilitate, proiect tehnic, execuție lucrări  – 227 
mii lei; 
2) Fosă septică pentru Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor 

Novaci, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci, 
montaj și punere în funcțiune – 6,10 mii lei 
 Fosa septică a fost achiziționată la finele anului 2018, condițiile climatice ne mai fiind 
favorabile montării și instalării acesteia. Această locație nu este racordată la rețeaua de 
canalizare a orașului, iar cea existentă nu este corespunzătoare; 

3) Achiziție boiler 3000 litri, montaj și punere în funcțiune la Complexul de Îngrijire și 
Asistență Suseni – 31,90 mii lei; 

4) Achiziție mașină de spălat industrială - 30 mii lei, necesară  Complexului de Recuperare 
și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bîlteni, cea din dotare a fost achiziționată în anul 
2006, a fost reparată de mai multe ori, ne mai funcționând la parametrii optimi la această dată. 
5) Modernizare instalație stingere incendiu la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj din str. Siretului, nr. 24 – 8,20 mii lei, necesari elaborării 
donumentației tehnico-economice; 
6) Sistem de încălzire la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de 
părinți Valea Gilortului - CSCCD Novaci – 7,20 mii lei necesari elaborării donumentației 
tehnico-economice; 
7) Studii de teren, studii de fezabilitate și rapoarte emise de Asociatia Naționala a Evaluatorilor 
din Romania – 93,3 mii lei, necesare achiziționării unor terenuri pentru construcții; 
8)      Achiziționarea a cinci terenuri pentru construcții  – 600 mii lei, luând în considerare: 

- Redeschiderea apelului de proiecte 2 prin Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, 
Axa prioritară 8 ,, Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate şi Socială” - obiectivul specific 
8.3 C - ,,grup vulnerabil copii”  POR- 2019; 
-  Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020, 
Planul Regional de Ocupare Sud-Vest Oltenia (PRAO) şi Planul Naţional de Dezvoltare 
(PND), precum şi de Strategia Judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj 
pentru perioada 2014 - 2020 şi a Planurilor operaţionale pentru implementarea strategiei pe 
perioada 2014 - 2020 a D.G.A.S.P.C. GORJ, în care sunt cuprinse direcţiile de acţiune, 
obiective generale, obiective speciafice şi rezultate aşteptate îndreptate spre dezvoltarea de 
servicii integrate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate; 
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- Proiectul ANPDCA ,,Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor şi asigurarea 
tranziţiei acestora în comunitate, SIPOCA 2”; 
- Ordin nr. 25/13 februarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială; 
 - Planul de restructurare/reorganizare a centrelor rezidențiale persoane adulte cu dizabilități-
propunere spre avizare la ANPH.  
 

Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi – Tg - Jiu din 
cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu a fost 
inclus în lista de rezervă a închiderii centrelor de plasament clasice pe proiectul SIPOCA 2.  

       Copiii beneficiari ai centrului de plasament au fost evaluați pe bază de instrumente 
de lucru elaborate de consultanții Băncii Mondiale, parteneră cu ANPDC  în cadrul proiectului 
SIPOCA 2. La finalul evaluării, în funcție de situația medicală, pshiologică, socială, 
educațională și respectând interesul superior al copilului, s-au stabilit măsurile și acțiunile 
cuprinse în Planul de închidere a Centrului de plasament. Concluzia evaluării a stabilit, cu 
precădere, măsuri alternative familiale la protecția rezidențială - integrare în familia naturală, 
plasament familial, asistență maternală, plasament în cadrul caselor de tip familial. 
 În vederea închiderii acestui centru, la acest moment soluţia oportună este transferul  
copiilor, în funcţie de nevoile fiecăruia, din Centrul de plasament destinat protecției 
rezidențiale a copiilor cu dizabilități în case de tip familial, cu scopul de a asigura 
beneficiarilor cele mai optime condiții de găzduire, precum și frecventarea serviciilor de tip 
centru de zi care se adresează comunității și înființarea 1(unui) centru de zi în comunitate. 
 În vederea închiderii Centrului de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu 
dizabilităţi Tg - Jiu din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 
speciale Tg - Jiu și pentru a fi respectate condițiile de eligibilitate impuse de Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020, axa prioritară 8 ,,Dezvoltarea Infrastructurii de 
Sănătate şi Socială” - obiectivul specific 8.3 C – „grup vulnerabil copii”, este imperios 
necesar a se înființa: 
-    serviciul social – case de tip familial (în funcție de mobilitatea beneficiarilor) și 
-    centru de zi cu o capacitate de 30 locuri. 
 Pentru acest deziderat este imperios necesar a se achiziționa de către D.G.A.S.P.C. Gorj 
suprafețe de teren eligibile cadastral pe care se vor desfășura lucrările de construcții pentru 
aceste imobile, precum și achiziția de studii de teren/consultanță/studii de fezabilitate, studii 
ANEVAR în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare pe POR. 
 Faţă de cele prezentate, propunem alocarea în cadrul listei de investiţii a D.G.A.S.P.C. 
Gorj, pentru anul 2019,  a sumei de 600 mii lei, în vederea achiziționării a 5 (cinci)  
suprafețe de teren  pentru înființarea unor case de tip familial cu o capacitate minimă de 6 
locuri - maximă de 12 locuri și un centru de zi de recuperare pentru copii, cu o capacitate de 
30 de locuri. 
 

      Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” - propunem alocarea sumei de 
2.343,55 mii lei, din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 2.291,55 mii lei, cuprind: 

- cheltuieli de personal – 1.600 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 691,55 mii lei; 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, cuprind ,,active nefinanciare” în sumă de 52 mii lei. 

 
        În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 97,78%, reprezentând suma 
de 2.291,55 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 2,22%, 
reprezentând suma de 52 mii lei. 
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Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol se repartizează, 

astfel: 
 

1. Serviciul Public Salvamont – propunem alocarea sumei de 2.132 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 2.080 mii lei, cuprind: 
 

- cheltuieli de personal – 1.600 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 480 mii lei. 
 

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 52 mii lei, cuprind:  
 

 Cheltuielile privind ,,active nefinanciare”, în sumă de 52,00 mii lei, fundamentate pentru 
achiziționarea următoarelor active:   

- 15 mii lei, sumă necesară pentru achiziționare remorcă auto pentru transporturile specifice 
salvării montane, respectiv a transportului utilajelor, atv-urilor din dotare, precum și a altor 
materiale și echipamente din dotare, prin care se asigură o mai bună intervenție în desfășurarea 
activității de salvare montană, respectiv recuperarea salvatorului și accidentatului din abrupt; 

- 12 mii lei, pentru dotarea unității cu 3 rucsaci avalanșă prevăzuți cu sistem abs de 
declanșare, necesari pentru protecția salvatorilor atunci când intervin în zonele cu risc ridicat de 
avalanșă;  

- 25 mii lei, necesari pentru elaborarea documentației tehnico-economice, asigurarea 
serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului, achitarea taxelor, avizelor și 
acordurilor, pentru obiectivul ,,Modificare acoperiș Baza de intervenție Salvamont Rânca – 
Novaci”. 

 
   2. Consiliul Judeţean Gorj, în cadrul secțiunii de funcționare, propunem alocarea 

sumei de 211,55 mii lei, după cum umează:  
 
 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 155,50 mii lei – necesară pentru emiterea 
autorizaţiilor de transport şi licenţe traseu dus-întors, precum şi întocmirii de documentaţii 
tehnico-cadastrale necesare înscrierii bunurilor publice în evidenţa cadastral - juridică și 
patrimonială a Judeţului Gorj sau actualizarea/rectificarea unor documentații cadastrale existente, 
prin modificări intervenite asupra imobilelor din  proprietatea Județului Gorj, în conformitate cu 
prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost rectificată; 
- Reparații curente suma de 56,05 mii lei – necesară pentru realizarea unui dren perimetral la 
construcția Post Salvamont Tismana, pentru execuția lucrărilor, asigurarea serviciului de asistență 
tehnică din partea proiectantului, achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale.  

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj 
pe anul 2019, a sumei de 56,05 mii lei, astfel: 

- 1,19 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului; 
- 54,86 mii lei, pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 

 
 
 Cap. 74.02 „Protecția mediului” - propunem alocarea sumei de 1.456 mii lei, din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 1.447 mii lei, cuprind: 

- cheltuieli de personal –1.387 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 60 mii lei; 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, cuprind ,,active nefinanciare” în sumă de 9 mii lei. 
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                În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 74.02 „Protecția mediului”, 
cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,38%, reprezentând suma de 1.447 
mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,62%, reprezentând 
sumă de 9 mii lei. 

 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol, se repartizează 

astfel: 
 
1. Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor și Activităţi de Salubrizare Gorj – 
propunem alocarea sumei de 1.447 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare, astfel: 
 
- cheltuieli de personal – 1.387 mii lei, alocate pentru asigurarea salarizării personalului 
instituţiei, astfel cum este prevăzut în organigrama serviciului, precum şi alte drepturi de personal 
acordate potrivit prevederilor legale; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 60 mii lei, prevăzute în scopul asigurării bunei desfăşurări şi 
funcţionări a activităţii specifice de gestionare a deşeurilor. 
 
2. Consiliul Judeţean Gorj – propunem alocarea, în cadrul secțiunii de dezvoltare, a sumei 
de 9 mii lei, reprezentând plata tranșei finale din studiul pentru menținerea calității aerului, 
achiziționat în anul 2016, în vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului, astfel cum 
prevede Legea nr. 104/2011. 
  
 

Cap. 84.02 „Transporturi” - propunem alocarea sumei de 151.585,50 mii lei, din 
care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 15.644 mii lei, cuprind: 

 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 12.632 mii lei; 
- rambursări credite – 3.012 mii lei; 

 
 În cadrul cheltuielilor privind „bunuri şi servicii” - propunem alocarea sumei de 

12.632 mii lei, în vederea asigurării activităţii de întreţinere şi reparaţii curente drumuri publice 
judeţene, precum şi pentru asigurarea semnalizării circulaţiei rutiere pe reţeaua de drumuri publice 
judeţene. 
 Valoarea totală minimă estimată, necesară a se aloca în anul 2019, pentru lucrările de 
întreţinere şi reparaţii a reţelei de drumuri publice judeţene, este de  12.132 mii lei,, din care 
fondurile de la bugetul de stat, reprezentând ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri” sunt în cuantum de 11.632 mii lei. 

De asemenea, apreciem că este necesară și prevederea în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei minime de 500 mii lei, pentru asigurarea semnalizării circulației 
rutiere pe rețeaua de drumuri publice județene. 

 
 În cadrul titlului de cheltuieli ,,rambursări de credite” - propunem alocarea 

sumei de 3.012 mii lei, reprezentând valoarea ratelor ce urmează a fi achitate în anul 2019, din 
creditul bancar contractat în anul 2007, prin BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, în 
vederea finanţării obiectivului „Reabilitare DJ 661, Ţânţăreni – Târgu - Cărbuneşti – Săcelu - 
Crasna, km 0+000 - 69+040”, obiectiv de investiţie  ce a fost finalizat. 
 
 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 135.941,50 mii lei, se defalcă după cum 

urmează: 
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 la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020, în sumă de 40.590,74 mii lei,  cheltuielile programate sunt necesare 
pentru implementarea următoarelor proiecte: 

 
1. MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE 

CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ 
ÎN DJ 675C”,  Cod SMIS 109005 
 

 Proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-
Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este 
finanțat 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.  
 Bugetul total al proiectului este de 75.826,11 mii lei, din care: 71.795,20 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 4.030,91 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.465,20 mii lei 
contribuție la cheltuieli eligibile și 2.565,71 mii lei cheltuieli neeligibile). 
 Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea 
Drumului Județean 675 B”. 
 Obiectivul specific îl reprezintă ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a 
gradului de confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”. 
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 
2019, a următoarelor sume: 
 venituri totale – 28.386,01 mii lei, din care: 

 venituri proprii – 1.558,34 mii lei; 
 excedent 2018 (Cerere rambursare 1 și cerere prefinanțare 1) – 1.367,76 mii lei 
 subvenţii de la bugetul de stat – 3.378,65 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 22.081,26 mii lei. 

 cheltuieli totale – 28.386,01 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli eligibile 2%)– 544 mii lei; 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile)– 1.190 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 3.536 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 23.116,01 mii lei. 

 
2. „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE 

TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, 
POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, 
ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67”,  Cod SMIS 
108998 

 
 Proiectul „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează 
localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, 
Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”, Cod SMIS 
108998, a fost depus spre finanțare 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.  
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 Bugetul total al proiectului este de 90.008,41 mii lei, din care: 87.619,81 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 2.388,60 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.788,15 mii lei 
contribuție la cheltuieli eligibile și 600,45 mii lei cheltuieli neeligibile). 
 Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea 
Drumului Județean 675 C”. 
 Obiectivele specifice: 
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale 
moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a 
economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării 
traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport).  
 Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a 
gradului de confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675C)”. 
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 
2019, a următoarelor sume: 
 venituri totale – 7.204,35 mii lei, din care: 

 venituri proprii – 144,08 mii lei; 
 excedent 2018 (Cerere rambursare 1) – 244,89 mii lei; 
 subvenţii de la bugetul de stat – 741 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 6.074,38 mii lei. 

 cheltuieli totale – 7.204,35 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli eligibile 2%) – 144,08 mii 

lei; 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 0,00 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 936,57 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 6.123,70 mii lei. 

 
3. „REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 671B, km 4+500 – km 41+000, limita 

județului Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru - Lupoaia – Cătunele – Glogova 
– Cămuiești, județul Gorj”,  Cod SMIS 125982 

 
 Proiectul „ 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, a fost depus spre finanțare 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, nr. 
apelului de proiecte POR 2018/6/6.1 Apel de proiecte nefinalizate, Apel pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate.  
 Bugetul total al proiectului este de 38.175,30 mii lei, din care: 36.418,10 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 1.757,20 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (743,22 mii lei 
contribuție la cheltuieli eligibile și 1.013,98 lei cheltuieli neeligibile). 
 Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea 
Drumului Județean DJ671B”. 
 Obiectivele specifice ale proiectului: 
 Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale 
moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a 
economiei și îmbunatățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării 
traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport).  
 Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a 
gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Județean (671B)”. 
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 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2019, conform contractului de 
finanțare, estimăm că este necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, 
a următoarelor sume: 
 venituri totale – 5.146,53 mii lei, din care: 

 venituri proprii – 100 mii lei; 
 subvenţii de la bugetul de stat – 650,05 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 4.250,32 mii lei; 
 alte sume primite de la UE – 146,16 mii lei. 

 cheltuieli totale – 5.000,38 mii lei, din care: 
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli eligibile 2%)– 100 mii lei; 
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 0 mii lei; 
- contribuția de la bugetul de stat – 650,05 mii lei; 
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 4.250,33 lei. 

 
 la titlul active nefinanciare, cheltuielile de capital însumează 95.350,76 mii lei, ce 

cuprind cheltuieli de proiectare şi execuţie aferente obiectivelor de investiţii, astfel: 
 
A. Obiective de investiții în continuare: 

 
1. ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, 

Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul 
Gorj” 

Finalizarea lucrărilor este estimată la sfârșitul anului 2019. 
Menționăm că, fondurile necesare realizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 
Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul 
Gorj” vor fi suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 
28/2013, în baza contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02 ,,Transporturi” 
pentru anul 2019 este de 27.175,43 mii lei, din care: 
- pentru execuția lucrărilor suma de 24.224,38 mii lei (rest rămas de executat la 
31.12.2018), respectiv 2.854,33 mii lei (cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 
- pentru cote ISC – 96,72 mii lei. 
 

2. ,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200 – km 14+700, Comuna Runcu, 
Județul Gorj” 

 
Finalizarea lucrărilor este estimată la sfârșitul anului 2019. 
Valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al Județului 

Gorj pentru anul 2019, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 3.433,85 mii lei, și 
este compusă astfel: 
- pentru execuția lucrărilor este de 3.078,10 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018), 

precum și 335,59 mii lei (cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 
- pentru cote ISC 20,16 mii lei. 

 
3.  ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km 18+920, Comuna Stănești, 

Județul Gorj” 
 

Finalizarea lucrărilor este estimată în luna aprilie a anului 2019. 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj pentru anul 2019, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 859,86  
mii lei , compusă astfel: 
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- pentru execuție lucrări - 814,55 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018), precum și 
41,64 mii lei reprezentând cote manoperă conform O.U.G 114/2018; 

- pentru cote ISC – 3,67 mii lei.  
 

4. ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, 
Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 
 

Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02 ,,Transporturi” pentru 
anul 2019 este de 11.896,77 mii lei, iar pentru anul 2020 este de 12.950,45 mii lei (din care 
1.391,25 cote manoperă conform O.U.G 114/2018), precum și 66,80 mii lei cote I.S.C. 

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, 
Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” vor fi suportate prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor 
de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației. 
 

B. Obiective de investiții noi: 
 

1. ,,Reabilitare  drum județean 665A, KM 1+650 – KM 3+650, Comuna  Bălănești, 
Județul  Gorj” 
 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene este o premisă importantă 
a creşterii dinamicii de dezvoltare socio-economică a judeţului, iar modernizarea acestui drum 
judeţean va duce şi la dezvoltarea turismului în zonă. 

Obiectivele generale sunt: 
• dezvoltarea şi modernizarea spaţiului românesc, prin legarea drumului judeţean cu zonele 

centrale ale comunei Bălănești cu şcoli, spitale, biserici, centre comerciale etc, precum şi cu 
drumurile naţionale; 

• ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor şi ale activităţilor productive desfăşurate în zona localităţilor şi eliminarea stării de 
stres; 

• sprijinirea şi revigorarea activităţilor economice, sociale şi turistice prin dezvoltarea unei 
infrastructuri minimale; 

• încadrarea obiectivului în strategia de dezvoltare a localităţilor urbane. 
Valoarea necesară pentru execuția și finalizarea lucrărilor este de 3.717,30 mii lei și 

se compune din: 
- Execuție lucrări – 3.690,37 mii lei; 
- Cote I.S.C. – 22,15 mii lei, din care 13,02 mii lei în anul 2019; 
- Taxe avize/acorduri 3,00 mii lei în anul 2019; 
- Asistență tehnică din partea proiectantului – 1,78 mii lei în anul 2020.  

Astfel, valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02 
,,Transporturi” pentru anul 2019 este de 1.858,65 mii lei (pentru cote ISC, execuția 
lucrărilor, taxe avize/acorduri), iar pentru anul 2020 este de 1.858,65 mii lei. 

Finalizarea lucrărilor este estimată în anul 2020. 
 
2. ,,Reabilitare DJ 674, Vladuleni – Urdari – Turceni – Ionesti – limita jud. Mehedinți” 
 

            În data de 18.02.2019 a fost semnat acordul contractual nr. 2229 privind executarea și 
finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-
Ionești-limită jud. Mehedinți”. 

Lucrările sunt finanțate în baza Programului național de dezvoltare locală și de la bugetul 
propriu al Județului Gorj și au valoarea de 114.776.885,61 mii lei, iar termenul de execuție este 
de 24  de luni. 
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Având în vederea factul că, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locală, art. 8, pct. 3 reglementează ,,categoriile de cheltuieli care nu se 
finațează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea 
terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de 
teren, studiile de specialitate, expertixele tehnice și/sau audit energetic, asistență tehnică, 
consultanță, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de 
licitație, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, 
costuri credit, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”, propunem 
prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, în cadrul capitolului 
bugetar 84.02 ,,Transporturi”, a fondurilor necesare achitării cotei de 0,5% din valoarea 
lucrărilor, către Inspectoratul de Stat în Construcții, astfel cum prevede Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, respectiv suma de 339,57 mii lei. 

Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02 ,,Transporturi” 
pentru anul 2019 este de 42.000,00 mii lei, pentru anul 2020 este de 65.000 mii lei (din care 
12.928,96 mii lei cote manoperă conform O.U.G 114/2018), iar pentru anul 2021 este de 
7.776,89 mii lei + 304,33 mii lei cote I.S.C.. 

Menționăm că, fondurile necesare realizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni – Urdari – Turceni – Ionești – limita jud. 
Mehedinți” vor fi suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. 
nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. 

 
C. Alte cheltuieli de investiții,  

 
b) dotări independete: 
 

”Sistemul electronic de cântărire mobil pentru determinarea sarcinii pe axă la 
vehicule rutiere” 

Obiectivul principal al achiziționării ,,Sistemului electronic de cântărire mobil pentru 
determinare sarcinii pe axă la vehicule rutiere” este menținerea drumurilor publice județene într-o 
stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță și presupune 
verificarea transportatorilor care încalcă aceste prevederi legale. 

Valoarea necesară a se prevedea în cadrul bugetului propriu al județului Gorj pe 
anul 2019 este de 120,00 mii lei. 
 

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 
proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investitii: 

 
1.  ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 671, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE (DN 

67D) APA NEAGRĂ-PADEȘ-CĂLUGĂRENI-CLOȘANI-VALEA MARE, JUDEȚUL 
GORJ” 
 
Pentru anul 2019, U.A.T. – Județul Gorj va face toate demersurile pentru includerea 

obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 671, ce traversează localitățile (DN 
67D)Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, județul Gorj” în Programul National 
de Dezvoltare Locală, în vederea obținerii finanțării serviciilor de proiectarea faza Proiect tehnic 
și a execuției lucrărilor. 

În acest sens, este necesară prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pentru anul 
2019, a sumei de 10,00 mii lei, necesară pentru plata avizelor/acordurilor prevăzute în 
certificatul de urbanism în vederea întocmirii documentației tehnico-economice faza Proiect 
tehnic. 
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2. ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE 
LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-GROȘEREA-ANINOASA-
BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI,  
PÂNĂ ÎN DN 6B” 

 
 Valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, pentru întocmirea 
documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 
662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-
GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI,  
PÂNĂ ÎN DN 6B”, este de 300,00 mii lei. 
 

d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pt. 
prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale: 

 
1,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL SUNĂTOAREA PE DJ 665C, Km 11+620, SAT 
MAGHEREȘTI, COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL GORJ” 

 
Pentru efectuarea plăților privind întocmirea documentației tehnico-economice faza 

expertiză tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, elaborate în conformitate 
cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice și în baza contractului de prestări servicii nr. 15966/26.11.2018, propunem 
prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei totale de 27,85 mii lei. 

De asemenea, având în vedere gradul mare de degradare al podului amplasat peste pârâul 
Sunătoarea, comuna Săcelu, județul Gorj, U.A.T. – Județul Gorj își propune pentru anul 2019, 
întocmirea documentației tehnico economice faza PROIECT TEHNIC, precum și execuția 
lucrărilor la obiectivul de investiție în ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL 
SUNĂTOAREA PE DJ 665C, Km 11+620, SAT MAGHEREȘTI, COMUNA SĂCELU, 
JUDEȚUL GORJ”. În acest sens, se propune prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj 
pe anul 2019, a sumei totale de 2.065,37 mii lei, defalcată astfel: 

- 47,60 mii lei pentru serviciile de proiectare - documentația tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor, Proiect tehnic  de execuție și detalii de execuție;  

- 17,85 mii lei pentru asistență tehnică din partea proiectantului; 
- 1.994,15 mii lei pentru execuție lucrări; 
-  3,57  mii lei pentru verificarea proiectului tehnic de verificator tehnic atestat; 
-  2,20 mii lei taxe, avize/acorduri. 

 
2,,CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL ZLAȘTI PE DJ 674, KM 5+020, COMUNA 
DĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” 

Pentru efectuarea plăților privind întocmirea documentației tehnico-economice faza 
expertiză tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, elaborate în conformitate 
cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice și în baza contractului de prestări servicii nr. 15967/26.11.2018, propunem 
prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei totale de 27,85 mii lei. 

De asemenea, având în vedere gradul mare de degradare al podului amplasat peste pârâul 
Zlaști, comuna Dănești, județul Gorj, U.A.T. – Județul Gorj își propune pentru anul 2019, 
întocmirea documentației tehnico-economice, faza PROIECT TEHNIC, precum și execuția 
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL ZLAȘTI PE DJ 
674, KM 5+020, COMUNA DĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”. 



 
 

31 

În acest sens, se propune prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 
2019, a sumei totale de 2.352,76 mii lei, defalcată astfel: 

- 53,55 mii lei pentru serviciile de proiectare - documentația tehnică pentru 
autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic  de execuție și detalii de execuție;  

-  17,85 mii lei pentru asistență tehnică din partea proiectantului; 
-  2.274,69 mii lei pentru execuție lucrări; 
-  3,57  mii lei pentru verificarea proiectului tehnic de verificator tehnic atestat; 
-  3,10 mii lei taxe, avize/acorduri. 
 

3. ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, comuna Baia de Fier, județul 
Gorj” 

 
În anul 2018 au fost finalizate serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice, 

faza proiect tehnic + detalii de execuție și au fost efectuate plăți în valoare de 10,40 mii lei. 
Finalizare lucrărilor este estimată în anul 2019. 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 12,14 mii lei, defalcată 
astfel: 

- pentru execuție lucrări – 10,23 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018 ) + 1,27 mii lei 
(cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 

- asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor și până la 
recepția finală – 0,60 mii lei; 

- pentru cote ISC – 0,04 mii lei.  
 
Valoarea alocată în baza Hotârârii de Guvern nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din 

Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 
unitățile administrative-teritoriale afectate de calamități naturale, pentru realizarea obiectivelor de 
investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de Fier, județul Gorj” 
și ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier 
(circulație întreruptă)” a fost de 865.000, lei inclusiv T.V.A. iar valoarea necesară pentru 
finalizare acestor 2 obiective de investiție este mai mare cu 37,560 mii lei  decât suma alocată, 
datorită aplicării prevederilor O.U.G 114/2018. 
 

4. ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia 
de Fier (circulație întreruptă)” 

 
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat 

Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)” și sumele alocate acestuia, au fost 
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale. 

În data de 22.11.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 15802 privind serviciile de 
proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și 
întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la 
km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”. 

În anul 2018 au fost finalizate serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice 
faza proiect tehnic + detalii de execuție și au fost efectuate plăți în valoare de 31,54 mii lei. 

Finalizare lucrărilor este estimată în anul 2019. 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 824,09 mii lei, compusă din:  
- execuție lucrări – 778,11 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018) + 43,63 mii lei 

(cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 
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- asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor și până 
la recepția finală – 0,60 mii lei; 

- cote ISC – 1,75 mii lei. 
 

5.  ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna 
Alimpești” 

 
În data de 20.11.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 15645 privind serviciile de 

proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și 
întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la 
km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”. 

Facem mențiunea că valoarea alocată prin H.G. nr. 514/2018 este mai mică cu suma de 
126,567 mii lei decât valoarea necesară pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție 
,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna 
Alimpești”, datorită aplicării prevederilor O.U.G 114/2018. 

În anul 2018 au fost finalizate serviciile de întocmirea a documentației tehnico-economice 
faza proiect tehnic + detalii de execuție și au fost efectuate plăți în valoare de 37,49 mii lei. 

Finalizarea lucrărilor este estimată în anul 2019. 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 1.746,57 mii lei, compusă 
din: 

- execuție lucrări – 1.601,31 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018) +140 mii lei 
(cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 

- asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor și până 
la recepția finală – 1,19 mii lei; 

- cote ISC – 4,07 mii lei.  
 

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, 
asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (include și cheltuieli de 
expertiză, proiectare și de execuție privind reparațiile capitale): 

 
1. ,,DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ PRIVIND MEMORIU TEHNIC, 

CENTRALIZATORUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI, LISTELE CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI, 
ANTEMĂSURĂTORI, CAIETELE DE SARCINI, PIESELE DESENATE PENTRU ASIGURAREA 
UNEI STĂRI DE VIABILITATE CORESPUNZĂTOARE PE REȚEAUA DE DRUMURI PUBLICE 
JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA JUDEȚULUI GORJ, ÎN PERIOADA 2020-2024” 

 
 Întocmirea documentației tehnico-economice privind memoriu tehnic, centralizatorul 
cantităților de lucrări,  listele cu cantitățile de lucrări, antemăsurători, caietele de sarcini, piesele 
desenate pentru lucrările și serviciile de reparare și întreținere drumuri județene aflate în 
administrarea Județului Gorj, în perioada 2020-2024, se va realiza în conformitate cu Hotărârea 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, a 
reglementărilor tehnice şi standardelor din domeniu în vigoare. 
   

Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, pentru ,,ÎNTOCMIRE 
DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ PRIVIND MEMORIU TEHNIC, CENTRALIZATORUL 
CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI,  LISTELE CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI, ANTEMĂSURĂTORI, 
CAIETELE DE SARCINI, PIESELE DESENATE PENTRU ASIGURAREA UNEI STĂRI DE VIABILITATE 
CORESPUNZĂTOARE PE REȚEAUA DE DRUMURI PUBLICE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA 
JUDEȚULUI GORJ, ÎN PERIOADA 2020-2024” , este de 300,00 mii lei. 
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În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 84.02 „Transporturi”, 
cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 10,32%, iar cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare cumulează o pondere de 89,68%. 
 

II. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 
venituri proprii pe anul 2019 
 

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 
proprii pe anul 2019, estimat atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, la valoarea 
de 212.084,54 mii lei, cuprinde bugetele următoarelor instituţii publice de subordonare judeţeană: 

 
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu (174.219,14 mii lei); 
2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu 

(22.356 mii lei); 
3. Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj (4.551,90 mii lei); 
4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” (5.886,50 mii lei); 
5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu (5.071 mii lei). 
 

Pe capitole de cheltuieli, situaţia se prezintă după cum urmează: 
 

Cap. 66.10 „Sănătate” -  propunem alocarea sumei de 196.575,14 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 194.444,35 mii lei, cuprind: 
 
- cheltuieli de personal – 153.632 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel:  

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – 135.030 mii lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 18.602 mii lei; 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 40.228,35 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – 36.658,35 mii lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 3.570 mii lei; 

- alte cheltuieli – 584 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu  Jiu – 500 mii lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 84 mii lei. 

  
 ,,Cheltuielile de personal” prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar sunt destinate 
achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, pentru angajaţii celor două instituţii 
spitaliceşti. Conform notelor de fundamentare, la stabilirea sumei necesare, cele două unităţi 
medicale au luat în calcul modificările intervenite în statele de funcţii (angajări, promovări etc), 
acodarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță precum și modificările legislative 
privind drepturile salariale în domeniul sanitar. 
 La fundamentarea ,,cheltuielilor privind bunuri şi servicii”, s-a avut în vedere necesarul 
de medicamente, materiale sanitare, reactivi necesari efectuării analizelor medicale, materiale de 
curăţenie şi dezinfectanţi, alocațiile legale de hrană, achiziţionarea de lenjerie şi accesorii de pat 
(saltele, cearceafuri, feţe de pernă), precum şi achiziţionarea de obiecte de inventar cu caracter 
funcţional sau de uz gospodăresc (instrumentar medical, cărucioare și mobilier cu specific sanitar, 
cărucioare transport alimente, cărucioare transport instrumente sanitare, stingătoare, calculatoare, 
imprimante, etc.). 
 Totodată, s-a avut în vedere necesarul estimat privind plata facturilor de utilităţi, asigurarea 
de materiale consumabile sau orice alte materiale cu caracter funcţional, achitarea serviciilor de 
pază şi a altor servicii, asigurarea cheltuielilor pentru piese de schimb de natură tehnico-medicală 
sau administrativă, cheltuieli de mentenanță la nivelul celor două unităţi medicale etc. 
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 În cadrul titlului ,,alte cheltuieli”, au fost estimate sume necesare plăților către bugetul de 
stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate în instituții publice, în conformitate cu prevederile  
Ordonanței de Urgență nr. 60/2017. 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.130,79 mii lei, cuprind: 

 

- ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” - 1.030,79 mii lei, sumă 

necesară Spitalului Județean Gorj pentru derularea proiectului „Start în Viață - Program de 
formare medicală pentru sănătatea femeii și a copilului”, proiect finanțat din Fond Social 
European. 

- ,,Active nefinanciare” - 1.100 mii lei, din care: 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - 100 mii lei propune 

achiziționarea următoarelor: 
-  mașină automată de spălat vase (6 buc) - 36 mii lei; 
-  freză de zăpadă (2 buc) - 12 mii lei; 
-  ascensor pentru transport alimente (1 buc) - 46 mii lei; 
- licență program antivirus (1 buc)  – 6 mii lei. 

 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – 1.000 mii lei, propune următoarele cheltuieli 

de capital: 
- Deviere rețea electrică Dispensar T.B.C Spital Județean de Urgență Târgu Jiu, 

Str A.I Cuza 
 
 În vederea obținerii avizelor/autorizațiilor legale, necesare executării lucrărilor 
de demolare a Dispensarului T.B.C, se impune devierea firidei generale + firidă 
Dispensar T.B.C. alimentate din PT CZ nr.15 Târgu - Jiu . 
 Pentru desfășurarea în condiții optime a activității instituției și dotării acesteia, în 
lista de investiții pe anul 2019, se propune achiziționarea următoarelor aparate medicale:  

- Cardiotocograf  (2 buc) - 60 mii lei; 
- Targă transport pacienți ( minim 150 kg ) (4 buc) – 77 mii lei; 
- Elevator hidraulic pacienți (3 buc) -30 mii lei; 
- Aspirator chirurgical (3 buc) - 15 mii lei; 
- Injectomat (11 buc) - 110 mii lei; 
- Pulsoximetru  (6 buc) - 60 mii lei; 
- Resuscitator (1 buc) - 12 mii lei; 
- Blender oxigen (10 buc) - 100 mii lei; 
- Centrifugă 10-30 locuri (3 buc) - 15 mii lei; 
- Lavoar apă sterilă cu 1 post (2 buc) - 22 mii; 
- Termostat laborator ( incubator ) 120 litri (2 buc) - 30 mii lei; 
- Sterilizator aer cald 200 litri - (2 buc) - 36 mii lei; 
- Aparat ventilație pentru transport (2 buc) - 154 mii lei; 
- Ecograf Doppler color portabil (1 buc) - 149 mii lei; 
- Aparat încălzire plasmă și produse sanguine (1 buc) - 50 mii lei; 
- Autoclav 12 litri (2 buc) - 32 mii lei; 
- Autoclav vertical 120 litrii (1 buc) - 30 mii lei. 
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În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 66.10 „sănătate”, cheltuielile 
secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 98,92%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează o pondere de 1,08%. 
 

Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie” -  propunem alocarea sumei de 15.509,40 mii 
lei, din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 15.377,90 mii lei, cuprind: 

 
 - cheltuieli de personal –11.407,40 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel:  
 
  Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 2.857,40 mii lei; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 4.610 mii lei; 
 Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu – 3.940 mii lei. 

 
 - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 3.769,50 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel: 

 
 Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 1.602,00 mii lei; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 1.139,50 mii lei; 
 Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu – 1.028,00 mii lei. 

 
- alte cheltuieli – 201,00 mii lei, reprezentând sumele aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate, conform O.U.G. nr. 60/2017, pe instituţii publice defalcându-se astfel: 
 
 Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 54,00 mii lei; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 75,00 mii lei; 
 Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu – 72,00 mii lei. 
 

 
  Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la titlul active nefinanciare, în sumă de 131,50 mii 

lei, cuprind cheltuieli privind achiziționarea unor dotări independente propuse de către 
următoarele instituțitii de cultură: 

 
 Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – din suma de 38,50 mii lei, propune 
dotarea laboratului de ceramică cu aparatură ce are ca scop stoparea procesului de 
deteriorare a obiectelor de muzeu, aflate în patrimonial instituției: 

- Baie ultrasonică 28 l – 1 buc (13,85 mii lei); 
- Aparat de curățare cu vapori de apă – 1 buc (4,15 mii lei); 
- Distilator apă – 1 buc (6 mii lei); 
- Grup mobil filtrant aspirant – 1 buc (14,50 mii lei). 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 62,00 mii lei, propune achiziționarea 
următoarelor:  

- contrabas  – 1 buc. (16,00 mii lei); 
-  laptop pentru montaje video, sunet, machete pentru afișe, diplome, etc– 1 

buc (14,00 mii lei); 
-  obiectiv aparat foto necesar pentru apropierea și departarea imaginii cât și 

o claritate mult mai bună -1 buc (17,00 mii lei); 
- remorcă utilitară necesară atașării microbuzului pentru bagajele 

personalului artistic (recuzită, costume,etc), cât și aparaturii tehnice – 1 buc (15 mii lei). 
 

 Școala Populară de Artă Târgu Jiu – 31 mii lei, propune achiziționarea următoarelor: 
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- remorcă carosată – 1 buc (20 mii lei), întrucât remorca din dotare este uzată, 
iar repararea acesteia nu prezintă siguranţă în circulaţie; 

- finisor pentru realizat broşuri - 1 buc (8 mii lei), un accesoriu util în    
realizarea şi multiplicarea diverselor broşuri folosite ca material didactic sau 
pentru popularizarea activităţii instituţiei; 

- finisor capsator intern - 1 buc (3 mii lei)  pentru multifunctională, un accesoriu 
util pentru capsarea automată a broşurilor (partituri, cataloage ş.a) multiplicate 
la acest aparat. 

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 67.10 „cultură, recreere şi religie”, 
cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 99,15%, cumulând suma 
de 15.377,90 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare dețin o pondere de 0,85%,  
cumulând suma de 131,50 mii lei. 
  

Estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe următorii trei ani se prezintă, după cum 
urmează: 

- la partea de venituri :  

     - 2020: 216.737,74 mii lei; 
     - 2021: 228.383,43 mii lei; 
     - 2022: 242.945,88 mii lei; 
 

- la partea de cheltuieli:  

     - 2020: 216. 737,74 mii lei; 
     - 2021: 228.383,43 mii lei; 
     - 2022: 242.945,88 mii lei; 
 
 

În conformitate cu cheltuielile prevăzute la secţiunea de dezvoltare în bugetele 
instituţiilor, propun spre aprobare, programul de investiţii publice pe anul 2019, detaliat în 
anexe. 
 
 De asemenea, propun aprobarea numărului de 354 posturi pentru personalul 
neclerical din judeţul Gorj, astfel cum sunt prevăzute prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de 
stat pe anul 2019. 
 
 

Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului 
Gorj pe anul 2019 este întocmit şi fundamentat în conformitate cu nevoile reale de cheltuieli, 
corespunzător previziunilor de încasări venituri proprii şi alocărilor de resurse financiare prin 
Legea bugetului de stat pe acest an, respectiv nr. 50/15.03.2019, cu respectarea plafoanelor de 
cheltuieli și a prevederilor legale în vigoare, apreciem proiectul ca fiind legal şi oportun, prin 
aprobarea şi promovarea lui asigurându-se, astfel, fondurile necesare ordonatorilor de credite, în 
vederea desfăşurării activităţii instituţiilor publice și a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale 
județului, drept pentru care propun adoptarea în forma prezentată. 
 

    
 INIȚIATOR PROIECT,                                       
PREŞEDINTE, 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
COSMIN – MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de buget propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019 

 
 

 Având în vedere: 
 

 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată, respectiv: 
 prevederile art. 91, alin. (3), lit. a), potrivit căruia, în exercitarea atribuţiilor privind 

dezvoltarea economico - socială a judeţului, consiliul judeţean „aprobă, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”; 

 prevederile art. 104, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. b), potrivit cărora, în exercitarea 
atribuţiilor privind bugetul propriu al judeţului, preşedintele consiliului judeţean 
„întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi 
le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de 
lege”; 

 
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv: 

 prevederile art. 19, alin. (1), lit. a) şi b), potrivit cărora bugetele locale şi celelalte bugete 
prevăzute la art. 1, alin. (2) din aceeaşi lege, respectiv „a) bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi 
municipiului Bucureşti; b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetele locale, după caz; c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri 
proprii; d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata 
dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi 
care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi sub împrumutate autorităţilor 
administraţiei publice locale şi/ sau agenţilor economici şi serviciilor publice din 
subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/ sau interne contractate sau garantate 
de autorităţile administraţiei publice locale; e) bugetului fondurilor externe 
nerambursabile” se aprobă astfel: „bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi 
interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz”, iar „bugetele instituţiilor publice, de către consiliile 
prevăzute (…), în funcţie de subordonarea acestora”; 

 prevederile art. 20, alin. (1), lit. a), care reglementează competenţele şi responsabilităţile 
autorităţilor publice locale în „elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de 
echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege”, 
precum şi prevederile art. 23, alin. (2), potrivit căruia „ordonatorii de credite răspund de 
elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu”, coroborate cu prevederile 
art. 39, alin. (6), potrivit căruia: „proiectele de buget (…) se aprobă de autorităţile 
deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I”; 
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 Legea nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
 
 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, care are ca obiective principale: asigurarea şi menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, a 
transparenţei şi sustenabilităţii, pe termen mediu şi lung, a finanţelor publice, stabilirea unui 
cadru de principii şi reguli, pe baza căruia să se asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare, 
care să conducă la o bună gestiune financiară a resurselor, precum şi gestionarea eficientă a 
finanţelor publice pentru a servi interesului public pe termen lung, asigurarea prosperităţii 
economice şi ancorarea politicilor fiscal-bugetare într-un cadru durabil; 
 
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice 
nr. 244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14,  alin. 
(7), ale art. 57, alin. (21) şi ale art. 761, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a 
veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportaţi la 
execuţia bugetelor locale şi macheta de aprobare a bugetului general consolidat al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
 
 Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările ulterioare; 
 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 
 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; 
 
 Hotărârea Guvernului nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 215/2009; 

 
 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Hotărârea de Guvern nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; 
 
 Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale;  
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 Prevederile Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/2018, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2018; 
 

 Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 462650/15.03.2019, privind definitivarea şi 
aprobarea bugetelor locale pe anul 2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
4.198/28.03.2019; 

 

 Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj nr. GJG-TZ-2495 din data de 
18.03.2019, înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3.618/18.03.2019, privind repartizarea 
sumelor prevăzute la art.6, alin.6 din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și 
potrivit art.6 alin7 și alin.18 din aceeași lege, precum și nivelul corespunzător cotei de 90% din 
cheltuielile pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului  și a centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap; 
 

precum şi: 
 

 Decizia nr. 1/20.03.2019, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3826/21.03.2019, privind repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 
2022; 
 
 Decizia nr. 2/20.03.2019, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 3.827/21.03.2019, privind: 
      - repartizarea estimărilor sumelor reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv a cotei de 80%, aferentă estimărilor pentru anii 
2020, 2021 și 2022, pe unități administrativ-teritoriale ale județului; 
      - repartizarea estimărilor cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, respectiv a cotei de 80%, aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022; 
      - alocarea Consiliului Județean Gorj a cotei de 27% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii  2020, 2021 și 
2022; 
      - repartizarea către Consiliul Județean Gorj a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022, 
reprezentând suma care se repartizează prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj, unităților 
administrativ-teritoriale ale județului. 
 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 48/12.04.2019 privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează 
integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru 
anii 2020, 2021 și 2022 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022; 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 4/14.01.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 19/05.02.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 49/12.04.2019 pentru aprobarea regulamemtului 
de aprobare a burselor pentru elevii scolarizați în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
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Târgu – Jiu, în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor de 
ajutor social; 

 

 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21/28.02.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
 
 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 37/21.03.2019 privind repartizarea parțială a 
excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018; 
 
 Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 
3747/13.02.2019, înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 4.171/28.03.2019 şi adresa 
Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 1438 /27.03.2019, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 4.149/27.03.2019, prin care se comunică sumele repartizate 
Judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea  transportului interurban și dobânda 
acordată pentru creditele de care beneficiază persoanele cu handicap pentru achiziționarea unui 
autovehicul sau pentru adaptarea unei locuințe, conform nevoilor individuale de acces, 

     
    prin proiectul bugetului propriu al judeţului Gorj pe anul 2019, se asigură finanţarea 

cheltuielilor pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Gorj, precum şi pentru un număr de 
13 instituţii şi servicii publice de specialitate aflate în coordonarea şi subordonarea sa judeţeană, 
ce primesc alocaţii bugetare şi subvenţii, după cum urmează: 
1. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj; 
2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg - Jiu; 
3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj; 
4. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj; 
5. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 
6. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 
7. Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj; 
8. Şcoala Populară de Artă Tg - Jiu; 
9. Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
10. Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj; 
11. Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Gorj; 
12. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu; 
13. Spitalul Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa,  Runcu. 

  
    În determinarea, fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare pe 

ordonatori de credite, pe destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte şi obiective, 
corespunzător clasificaţiei bugetare, s-au avut în vedere atribuţiile şi specificul activităţii 
unităţilor bugetare de sub autoritatea Consiliului Judeţean, nevoile reale şi oportunităţile de 
resurse financiare din fonduri externe nerambursabile ori fonduri naţionale, corespunzător 
prevederilor actelor normative în vigoare, în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a 
veniturilor estimate a se realiza. 

 
Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, 

pentru bugetul propriu general al Judeţului Gorj au fost repartizate şi comunicate 
următoarele prevederi bugetare pentru anul financiar 2019: 
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- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului - TOTAL: 
  - 2019: 15.393 mii lei; 
  - 2020: 40.251 mii lei; 
  - 2021: 40.276  mii lei; 
  - 2022: 40.301 mii lei; 

 
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: 

  
 - programul pentru școli al României: 
                          - 2019: 5.822 mii lei; 
              - 2020: 5.822 mii lei; 
              - 2021: 5.822  mii lei; 
               -2022: 5.822 mii lei; 
 - învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: 
   

- cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de 
învăţământ special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională: 

  - 2019: 891 mii lei; 
              - 2020: 902 mii lei; 
              - 2021: 924  mii lei; 
               -2022: 946 mii lei; 
 - drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerimțe educaționale 
speciale integrați în învățământul de masă în centrul școlar de educație incluzivă: 
 
  - 2019: 313 mii lei; 
              - 2020: 313 mii lei; 
              - 2021: 313 mii lei; 
               -2022: 313 mii lei; 
 

 - sume alocate din cote și sume defalcate din impozitul pe venit: 
 - 2019: 59.931 mii lei; 
 - 2020: 42.648 mii lei; 
 - 2021: 44.802 mii lei; 
             - 2022: 47.046 mii lei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 2020: 20.979  mii lei; 
 - 2021: 22.005 mii lei; 
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Influenţele privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2019, 
comparativ cu prevederile bugetare din anul anterior, sunt prezentate în tabelul de mai jos:  

                                                                                                                               mii lei 
 

Nr. 
crt. 

 
Resurse bugetare ale bugetului 

propriu al Judeţului Gorj,  
provenite din unele venituri  

ale bugetului de stat 

 
Buget 
iniţial 
2018 

 
Buget 
final 
2018 

 
Buget 
2019 

Creştere/ 
descreştere 
2019/buget 
iniţial 2018     

% 

Creştere/ 
descreştere 
2019/buget 
final 2018        

% 
0 1 2 3 4 5 6 

1. Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului cod 11.01.00 

39.074 42.459 15.393 < 60,61 < 63,74 

2. Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene cod 11.05.00 5.600 5.600 11.632 107,71 107,71 

3. Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale (cota de 
27% din sumele aprobate Judeţului Gorj)  
cod 11.06.00 

34.955 48.817  100.582 187,75 106,04 

4. Sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale cod 04.04.00 

11.874 11.467 22.769 91,76 98,56 

5. Transferuri pentru finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap  
cod 42.02.21 

66.679 66.432 2.050 * * 

                         TOTAL SUME 158.182 134.658   152.426 < 0,04 13,19 

- sume reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate  
  persoanelor cu handicap în anul 2019 – 2.050 mii lei, defalcată pe articole de   
  cheltuieli:  
 -   1.890 mii lei – art.24 „transport”; 
 -      160 mii lei – art.27 „dobândă”; 
  
 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare bugete locale:  
 - 2019: 100.582 mii lei; 
 - 2020: 52.548 mii lei; 
 - 2021: 57.157 mii lei; 
 - 2022: 60.745 mii lei; 
 

354 - număr maxim posturi personal neclerical angajat în unităţi de cult pentru 
anul 2019 
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Potrivit prevederilor art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, ”pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate (…), ordonatorii 
principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa 
locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ - teritoriale”, acţiune ce s-a realizat în 
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, încheindu-se, în consecinţă, Procesul 
verbal nr. 4213 din  28.03.2019.  
  

Având în vedere cele prezentate şi actele normative în vigoare, execuţia bugetară pe anii 
2017-2018, atât la nivelul activităţii proprii, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice 
aflate în coordonarea şi subordonarea Consiliului Judeţean, calculul gradului de realizare a 
veniturilor proprii programate prin bugetele adoptate în ultimii 2 ani, respectiv 2017 - 2018, 
necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii proprii şi a 
tuturor structurilor de specialitate finanţate prin bugetul propriu al judeţului, în vederea asigurării 
finalizării obiectivelor demarate în anii anteriori şi iniţierii de noi acţiuni în anul curent, ca 
urmare a adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2019, se impune aprobarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pentru acest an.  

 
Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precizează că: ,,(1) 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 (…) 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.  
   (11) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la 
finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul 
următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de 
dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.  
   (12) 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.  
   (13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele 
exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu 
aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. 
   (14) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziţiei ordonatorului principal de 
credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, atunci când deficitul rezultat la 
sfârşitul exerciţiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).  
         Art. 6 alin. (19) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precizează că : 
,,prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru 

act:87356%2043181795
act:87356%2043181796
act:87356%2043181794
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finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu 
handicap, precum şi pentru furnizarea energiei termice către populaţie în sezonul rece 2018 - 
2019.”  
 

          Astfel, la finele anului 2018, conform situaţiilor financiar-contabile şi a extrasului de 
cont emis la data de 31.12.2018 de Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, U.A.T. - Judeţul Gorj a 
înregistrat un excedent în sumă totală  de 40.162,50 mii lei, ce se propune a fi repartizat și 
utilizat în anul 2019 astfel: 

 1.619,99 mii lei, reprezintă sume alocate pentru înlăturarea efectelor unor 
calamităţi naturale, repartizate conform prevederilor H.G. nr. 514/2018, rămase neutilizate 
pentru finalizarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „Refacere și consolidare terasamente 
DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”; 

 787,16 mii lei, reprezintă sume alocate pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi 
naturale, repartizate conform prevederilor H.G. nr. 563/2018, rămase neutilizate pentru 
finalizarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 
la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier”; 

 11,49 mii lei, reprezintă sume alocate pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi 
naturale, repartizate conform prevederilor H.G. nr. 563/2018, rămase neutilizate pentru 
finalizarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat 
Cernădia, comuna Baia de Fier”; 

 2.024,52 mii lei, reprezintă sume aferente proiectelor cu finanţare externă 
nerambursabilă, ce vor fi utilizate pentru implementarea următoarelor proiecte: 

- ,, START UP PENTRU EXCELENȚĂ” -  357,53 mii lei; 
- ,, Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale 

Iosif Keber” – 54,34 mii lei; 
- ,, Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în dn 67B, ce traversează 

localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 
Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii De Olteţ, până în DN 
67” –  244,89 mii lei; 

- Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C” – 1.367,76 mii lei. 

 1.255,05 mii lei, reprezintă sume alocate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii 
de funcționare repartizate în bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj , conform art. 6 alin. 19, din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 
2019 și conform punct 5.7 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.809/ 18.12.2018, 
urmînd a fi utilizate cu aceeași destinație în anul curent; 

    150,65 mii lei, reprezintă sume alocate conform art. 9 alin. 4 din O.G. 5/2017 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu 
privire la Centenarul României, repartizate cu aceeași destinație în bugetul Muzeului 
Județean Gorj; 

   34.313, 65 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 
din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare. 

 
Menționăm că, în anul curent, prin hotărâri ale Consiliului Județean Gorj, a fost 

repartizată suma de 10.979,77 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 
din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 
curent, utilizată astfel: s-a restituit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
suma de 3.479,77 lei, transferată necuvenit în contul de venituri al bugetului local, 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, iar din diferența de 7.500 mii lei s-a asigurat, în 
completarea veniturilor încasate în anul curent, finanțarea cheltuielilor strict necesar a fi 
efectuate până la aprobarea bugetului pe anul 2019. 
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              În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, bugetul anului 2019 este structurat pe două secţiuni: 
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  
 

Secţiunea de funcţionare reprezintă partea de bază, obligatorie, a bugetelor, cu excepţia 
bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a împrumuturilor interne, care cuprinde veniturile 
necesare finanţării activităţilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum 
şi cheltuielile curente respective.  

Veniturile secţiunii de funcţionare sunt următoarele:  
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi 

cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepţia veniturilor din valorificarea unor 
bunuri;  

b) venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii;  

c) subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente;  
d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor 

curente;  
e) venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi serviciilor publice locale sau activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii;  
f) vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, care se 

reflectă cu valoare negativă.  
Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt următoarele:  

a) cheltuieli de personal;  
b) bunuri şi servicii;  
c) dobânzi;  
d) subvenţii;  
e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice;  
f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;  
g) asistenţă socială;  
h) rambursări de credite;  
i) alte cheltuieli;  
j) împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate integral din         

venituri proprii.  
 

Secţiunea de dezvoltare reprezintă partea complementară a bugetelor, cu excepţia 
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital 
aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean.  

Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele:  
a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare;  
b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri;  
c) subvenţii pentru cheltuieli de capital;  
d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor de 

capital;  
e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 

prefinanţări.  
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele:  

a) cheltuieli de capital;  
b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;  
c) transferuri pentru cheltuieli de capital;  
d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.  
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Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului propriu al judeţului s-a efectuat prin 
evaluarea, constatarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare, evaluarea 
serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, la 
nivelul tuturor instituţiilor şi serviciilor din subordine, în scopul evaluării corecte a veniturilor. 
Donaţiile şi sponsorizările se vor cuprinde, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri 
şi cheltuieli numai după încasarea lor.  
  
 

Astfel, bugetul propriu general al Judeţului Gorj a fost estimat, după cum urmează: 
 

- la partea de venituri :       
                                            - 2019:  529.158,50 mii lei; 

     -  2020:  579.920,64 mii lei; 
     -  2021:  430.382,35 mii lei; 
                                                                 - 2022:  402.891,71 mii lei.   

- la partea de cheltuieli :  
                                            - 2019: 535.007,36 mii lei; 

     -  2020: 579.920,64 mii lei; 
     -  2021: 430.382,35 mii lei; 
                                                                 - 2022: 402.891,71 mii lei.   
defalcându-se pe următoarele bugete componente: 

 
 

I. BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 
 

- la partea de venituri este în sumă de 317.073,96 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial 
pe anul 2018, care a fost la valoarea de 239.420,79 mii lei ( +24,49%) şi cu bugetul local 
definitiv pe anul 2018, care a înregistrat o valoare de 270.810,45 mii lei (+17,08%); 

- la partea de cheltuieli este în sumă de 322.922,82 mii lei, comparativ cu bugetul local 
iniţial pe anul 2018, care a fost la valoare de 262.489,47 mii lei (+23,02%) şi cu bugetul 
local definitiv pe anul 2018 care a înregistrat o valoare de 299.322,08 mii lei ( +7,88%). 

 
Din totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii au fost estimate în sumă de 

61.736,35 mii lei (20,19%) şi se detaliază, în principal, pe următoarele surse componente:  
- Cotele și sume defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului propriu al judeţului au 
fost planificate  la  valoarea de  59.931 mii lei; 
- Impozit pe mijloacele de transport deţinute pe persoane fizice şi juridice estimate la 
valoarea de 783,79 mii lei, fiind constituite din cota de 40% din sumele încasate de consiliile 
locale de pe raza judeţului şi virată, periodic, de către acestea, precum și valoarea creanțelor 
înregistrate la nivelul UAT - Județul Gorj ( an curent și ani precedenți) ce urmează să fie 
încasate;  
- Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare estimate la 
valoarea de 234 mii lei, fiind constituite din taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea 
eliberării acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi acces la drumurile publice de 
interes judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aplicabile 
transportatorilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa totală 
maximă admisă pe axe şi/sau dimensiunile maxime admise la circulaţia pe drumurile judeţene, 
din contravaloarea licenţelor de transport public judeţean şi a autorizaţiilor de construire eliberate 
de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; 
- Venituri din concesiuni şi închirieri preconizate a se realiza în cuantum de 58 mii lei, 
reprezintă sume ce se încasează în baza contractelor astfel încheiate, închirieri de terenuri ce 
constituie zona drumurilor publice judeţene (ampriza şi zona de siguranţă), în vederea realizării 
de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare, chiriile de sală percepute de Muzeul Judeţean 
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Gorj, precum şi chiriile percepute pentru locuinţele de serviciu şi spaţiile închiriate aparţinând 
domeniului public al Judeţului Gorj; 
-  Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi estimate a se încasa la o valoare de 718 
mii lei, sunt constituite, în mare parte, din veniturile reprezentând contravaloarea contribuţiei 
lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în căminele Direcţiei Generale 
Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, precum şi 
contribuţia lunară a părinţilor pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, de asemenea 
venituri din taxe formular percepute de Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; 
-  Venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări în cuantum de – 11,56 mii lei; 

  Sumele necesare a fi prevăzute în bugetul propriu al Judeţului Gorj pe anul 2019, ca și 
încasări aferente proiectelor implementate în anii anteriori, conform cererilor de rambursare 
transmise autorității centrale de management, sunt în valoare totală de 44.576,13 mii lei, din 
care: 
- suma de 5.280,74 mii lei, reprezintă subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, 

aferente plăților efectuate din bugetul local, pentru proiectele finanţate din FEN 
postaderare, aferentei perioadei de programare 2014-2020, ce se vor  încasa în contul de 
venituri al U.A.T. Judeţul Gorj; 

- suma de 38.511,41 mii lei, reprezintă sume primite de la Uniunea Europeană în contul 
plăților efectuate în anii anteriori și în anul curent precum și prefinanțări, aferente 
cadrului financiar 2014-2020; 

- suma de 475,92 mii lei, reprezintă sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și 
postaderare; 

-  suma de 308,06 mii lei, reprezentând ,,alte sume primite din fonduri de la UE pentru 
programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020. 
 
 
Ponderea veniturilor, repartizate pe secţiuni, în bugetul local, este prezentată în diagrama 

de  mai jos:    
 
 
 

167.609,01; 
52,86%

149.464,95; 
47,14%

Buget local pe anul 2019 
- repartizare venituri pe secţiuni - mii lei

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

 
 
 
 
Analizând repartizarea surselor de venit pe secţiuni, se constată că din totalul 

veniturilor în sumă de 317.073,96 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o 
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pondere de 52,86%, fiind în sumă de 167.609,01 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de 
dezvoltare deţin o pondere de 47,14%, cumulând suma de 149.464,95 mii lei.  

 
 
 
 
 
Cheltuielile propuse pentru anul 2019, în cadrul bugetului local, structurate pe capitole 

bugetare, secţiuni şi titluri de cheltuieli, se prezintă astfel: 
 

27.667,79;
8,57%

4.287,00; 
1,33%

1.501,00;
0,46%

1.010,94;
0,31%

274,85; 
0,09%

7.372,50; 
2,28%

10.369,26;
3,21%29.580,51;

9,16%

85.473,92;
26,47%

2.343,55;
0,73%1.456,00; 

0,45%

151.585,00; 
46,94%

Ponderea capitolelor de cheltuieli în totalul  bugetului local 
pe anul 2019 - mii lei

cap.51.02

cap.54.02

cap.55.02

cap.60.02

cap.61.02

cap.65.02

cap.66.02

cap.67.02

cap.68.02

cap.70.02

cap.74.02

cap.84.02

 
Analizând repartizarea cheltuielilor pe capitole bugetare, se constată că ponderea cea 

mai mare este deținută de capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi” cu o pondere de 
46,94%,urmat de capitolul bugetar 68.02 ”Asistență socială”, respectiv 26,47 %. 
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Analizând repartizarea cheltuielilor pe secţiuni, în cadrul bugetului local, se constată că 
din totalul cheltuielilor în sumă de 322.922,82 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare 
deţin o pondere de 52,34%, fiind în sumă de 169.014,71 mii lei, iar cele cuprinse în 
secţiunea de dezvoltare deţin o pondere de 47,66%, cumulând suma de 153.908,11 mii lei.  

 
Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de funcţionare a bugetului local pe anul 2019 

se prezintă, conform diagramei de mai jos: 
 

100.283,00;
59,33%

29.283,81; 
17,33%

1.500,00; 
0,89%

2.000,00; 
1,18%

20,00;
0,01%

13.916,90; 
8,23%

8.335,00;
4,93% 10.664,00;

6,31% 3.012,00;
1,78%

Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de functionare 
a bugetului local pe anul 2019 - mii lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

fond de rezervă

alte transferuri

transferuri între unităţi
ale administraţiei publice
asistenţă socială

alte cheltuieli

rambursări de credite

 
 
 
Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 

se prezintă, conform diagramei de mai jos: 
 

169.014,71; 
52,34%

153.908,11; 
47,66%

Buget local pe anul 2019 -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare
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47.851,99; 
31,09%

106.056,12; 
68,91%

Ponderea cheltuielilor în totalul  secţiunii de dezvoltare 
a bugetului local pe anul 2019- mii  lei

proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile

cheltuieli de capital

 
 
 
 
 
 
În cadrul bugetului local, pe capitole de cheltuieli, situaţia se prezintă după cum 

urmează: 
 
Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” - propunem alocarea sumei de 

27.667,78 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 22.729 mii lei, cuprind: 
 
- cheltuieli de personal – 19.730 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, respectiv funcţionari publici şi personal 
contractual (inclusiv fluctuațiile de personal prognozate pentru anul 2019, majorările salariului 
de bază ca urmare a trecerii în trepte superioare de vechime, promovări în funcție/treaptă 
profesională/grad profesional),  indemnizaţiile consilierilor judeţeni pentru participarea acestora 
la şedinţele publice ale Consiliului Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de 
specialitate ale autorităţii publice judeţene, precum şi indemnizaţiile de delegare plătibile în 
condiţiile legii.  
 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 1.829 mii lei, respectiv cheltuielile curente ale instituţiei, 
necesare pentru buna funcţionare și desfășurare a activităţii proprii a Consiliului Judeţean, de 
gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze, energie, 
telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale, consumul 
de carburanți, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi 
revizii auto, asigurări, cheltuieli cu întreţinerea şi repararea echipamentelor IT, cheltuieli de 
mentenanţă, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării desfășurării activităţii autorităţii 
publice judeţene. 
 
- alte transferuri – 20 mii lei, reprezintă contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean 
Gorj, în calitate de membru,  la organismul internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene. 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene 
și cea mai mare organizație de cooperare interregională din întreaga Europă, reprezentând mai 
mult de 270 de regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. ARE cooperează cu 
Comitetul Regiunilor (CoR) și cu Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa 
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(CLRAE), organisme consultative ale autorităților locale și regionale, pe lângă Uniunea 
Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații care fac parte din cele două structuri sunt 
nominalizați de către guvernele naționale, iar competențele celor două organisme sunt definite de 
către tratatele europene și acordurile internaţionale 

Având în vedere că plata cotizației se va face în Euro, propunem prevederea, în bugetul 
propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 20 mii lei, reprezentând cotizația Județului 
Gorj la bugetul Ansamblului Regiunilor Europene – 4.000,00 Euro, fluctuațiile de curs valutar 
precum și contravaloarea comisioanelor bancare. 
 
- alte cheltuieli – 1.150 mii lei, reprezentând fondul de handicap pentru persoanele neîncadrate 
(105 mii lei) și cotizaţiile la organisme interne – Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România (59,65 mii lei), Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia (935,70 mii lei), 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia (5 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Apei (10 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în 
Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” GORJ (1 mii lei), Asociaţia ,,Inimi de 
gorjeni”(5 mii lei), Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (3,65 mii 
lei), Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj (20,00 mii 
lei), Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică - ANATOP (5 mii lei), 
propuse pentru aprobare, conform nivelului cotizaţiilor stabilite la ultimele adunări generale ale 
acestor asociaţii şi aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean.  

 
 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 4.938,79 mii lei, cuprind:  
 

- active nefinanciare – 748,67 mii lei, în cadrul cărora se regăsesc următoarele obiective 
de investiții: 

 
 Achiziție multifuncțional laser color A3, necesar în cadrul Direcției Urbanism, 

amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, pentru desfășurarea 
în bune condiții a activității acesteia – 8,33 mii lei; 

 Achiziție memorii server 32 GB (8 buc), necesare pentru a crește capacitatea de 
procesare a serverelor din instituției – 28,56 mii lei; 

 Servicii de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) implementat la 
nivelul Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu standardul ISO 9001:2008” – 2,78 
mii lei; 
 

     Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și 
alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ - teritoriale ale județului 
Gorj - municipiile  Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, 
Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, 
Bălănești, Berlești, în cadrul proiectului: "Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în 
judeţul Gorj prin realizarea unor hărţi şi planuri de risc natural pentru cutremure și  alunecări 
de teren şi a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului şi atenuarea efectelor  
acestuia".- 534 mii lei. 

 
 În conformitate cu legislaţia actuală (Hotărârea de Guvern nr. 932/2007 privind, 
elaborarea şi conţinutul hărţilor de risc la alunecări de teren şi inundaţii), consiliile judeţene 
trebuie să prevadă, în bugetele proprii anuale, fondurile necesare finanţării elaborării hărţilor de 
risc natural. Pentru zonele cu potenţial ridicat de risc natural la alunecări de teren, finanţarea 
elaborării hărţilor de risc natural se poate asigura în proporţie de până la 50% de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza programelor anuale 
aprobate prin ordin al ministrului. 
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Localitățile menționate mai sus au fost cuprinse în Lista cuprinzând lucrările privind 
elaborarea și/sau actualizarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, 
anexa nr. 1A a adresei nr. 2913/23.03.2017. 
 

 Avizare hărți de risc la alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi 
administrativ - teritoriale ale județului Gorj - municipiile  Târgu-Jiu și Motru, comunele 
Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, 
Dănciulești, Bustuchin, Văgiulești, Schela, Bălănești și Berlești, în cadrul proiectului: 
"Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în judeţul Gorj prin realizarea unor hărţi şi 
planuri de risc natural pentru cutremure și  alunecări de teren şi a unui plan integrat de 
management pentru prevenirea riscului şi atenuarea efectelor  acestuia" – 5 mii lei. 

 
 Achiziție serviciu de consultanță și elaborare a Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor  
 În conformitate cu atribuţiile care îi revin, prin Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului Judeţean Gorj, în colaborare cu 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, îi revine sarcina de a elabora Planul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor, document strategic care va promova cele mai bune practici în domeniul 
managementului deşeurilor, la nivelul judeţului Gorj.  

    Astfel, potrivit actului normativ menționat, la art. 41 se prevede că:  
,, (1) Planurile de gestionare a deşeurilor cuprind o analiză a situaţiei actuale în domeniul 

gestionării tuturor categoriilor de deşeuri, precum şi măsurile care trebuie luate pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare 
şi eliminare, precum şi o evaluare a modului în care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a 
obiectivelor şi dispoziţiilor prezentei legi.   
   (2) Planurile prevăzute la alin. (1), luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei 
de planificare, trebuie să conţină cel puţin următoarele:   
   a) obiectivele şi priorităţile autorităţilor administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor din domeniul gestionării deşeurilor;   
   b) tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate în teritoriu, deşeurile care ar putea fi expediate 
de pe sau pe teritoriul naţional, precum şi o evaluare a evoluţiei viitoare a fluxurilor de deşeuri;   
   c) schemele existente de colectare a deşeurilor şi principalele instalaţii de eliminare şi 
valorificare, inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deşeurile periculoase 
sau fluxurile de deşeuri abordate de legislaţia specifică;   
   d) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalaţiilor de deşeuri 
existente, infrastructura suplimentară pentru instalaţiile de deşeuri potrivit prevederilor art. 24 
şi, dacă este cazul, investiţiile legate de acestea;   
   e) informaţii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului şi la 
capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalaţiilor majore de valorificare, dacă este 
cazul;   
   f) politici generale de gestionare a deşeurilor, inclusiv tehnologii şi metode planificate de 
gestionare a deşeurilor sau politici privind deşeurile care ridică probleme specifice de 
gestionare;   
   g) estimarea costurilor pentru investiţiile privind operaţiile de valorificare şi eliminare;   
   h) etapele care trebuie urmărite de autorităţile responsabile pentru îndeplinirea prevederilor 
prezentei legi;   
   i) modul de implementare a planurilor de gestionare a deşeurilor;   
   j) orice alte informaţii relevante necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor prezentei 
legi.”   

 
Prin nota de fundamentare nr. 4.207/28.03.2019, emisă de Direcția de urbanism, 

amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, a fost aprobată cuprinderea 
în bugetul propriu general al județului a sumei de 170 mii lei, pentru achiziționarea serviciului 

act:393370%2067345522
act:393370%2067345420
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de consultanță și elaborare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor la nivelul 
județului Gorj. 
 

- Proiecte cu finanțare nerambursabilă – 4.190,12 mii lei, pentru susținerea proiectelor: 
 
START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021 

 
Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” a fost depus, spre finanțare, din luna 

noiembrie 2016, de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în 
parteneriat cu U.A.T. - Județul Gorj și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu - -Jiu, în 
cadrul Apelului de proiecte - România Start Up Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru 
toți, Prioritatea de Investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființarea de 
întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, 
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol 
din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ” îl reprezintă 
dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană. Dezvoltarea de noi activități economice va contribui, 
totodată, la creșterea gradului de ocupare a populației din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia.  

Proiectul este adresat unui număr de peste 300 
persoane fizice (șomeri/persoane inactive/persoane care 
au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere, în 
scopul creării de noi locuri de muncă), care doresc să 
dezvolte o afacere non - agricolă în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia și subvenționarea a 46 de planuri de afaceri ale 
acestora, în vederea creșterii adaptabilității persoanelor 
de a materializa ideile de afaceri. Totodată, se vor crea 
peste 100 de locuri de muncă în regiune. 

Participarea U.A.T. - Județul Gorj la realizarea 
proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” se 
circumscrie atribuțiilor generale ale Consiliului Județean, 
conferite de Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la implicarea 
activă în dezvoltarea economico - socială a județului, precum și obiectivelor stabilite prin 
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020, referitoare la 
susținerea antreprenorialului și mediului de afaceri din județ. 

Având în vedere că durata de implementare a proiectului va fi de 36 luni, de la semnarea 
contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a următoarelor sume: 

 venituri totale – 3.306,88 mii lei, din care: 
 venituri proprii – 12,95 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă inclusiv prefinanțare – 3.293,93 mii lei. 

 cheltuieli totale – 3.306,88 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 12,95 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 3,4 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.290,53 mii lei.  

 
 

”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE”  
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 Proiectul ”Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale”, codul MySMIS 
120638 este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), 
Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente, 
Operațiunea - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 
 
 Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 59 din 14.02.2018, 
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și 
Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.  
 
 Obiectivul general al proiectului vizează optimizarea și eficientizarea proceselor 
orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, 
prin introducerea sistemelor comune de calitate și performanță, în cadrul Consiliului Județean 
Gorj și a 4 instituții subordonate. 
 Obiectivele specifice vizează:  
- Obiectiv specific 1 - Implementarea unui sistem unitar de management al calității și 
performanței (în conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 
implementării managementului calității) la nivelul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții 
subordonate; 
- Obiectiv specific 2 - Dezvoltarea abilităților unui număr de 55 participanți din cadrul 
Consiliului Județean Gorj și 4 instituții publice subordonate în domeniile: implementării 
sistemelor de management al calității (CAF, ISO), control managerial intern. 
 Caracterul inovator al proiectului îl reprezintă faptul că își propune să realizeze transferul 
de cunoștințe în domeniul implementării instrumentelor de management al calității, de la nivel 
județean (prin intermediul persoanelor instruite), spre ceilalți angajați ai Consiliului Județean 
Gorj și ai instituțiilor publice subordonate. 
 
 Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 16 luni, se vor realiza 
dezvoltarea abilităților personalului de conducere și execuție, funcționari publici și contractuali, 
indiferent de vârstă, sex, origine etnică, apartenența religioasă, orientarea sexuală, existența unei 
dizabilități sau a unei boli ce poartă un stigmat social, de a utiliza metode, tehnici și proceduri 
caracteristice, în vederea susținerii unui management performant prin introducerea de sisteme și 
standarde comune ce optimizează procesele orientate către beneficiari. 
 Acest lucru se va realiza prin: 

 utilizarea sistemelor integrate de calitate (Cadrul comun de autoevaluare a modului de 
funcționare a instituțiilor publice – CAF, ISO 9001:2015), în cadrul Consiliului Județean Gorj și 
instituțiilor publice subordonate;  

 dezvoltarea abilitaților, pentru un număr de 20 persoane din cadrul Consiliului Județean 
Gorj și instituțiilor publice subordonate, în vederea implementării și utilizării Cadrului comun de 
autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice – CAF;  

 dezvoltarea abilităților, pentru un număr de 20 persoane din cadrul Consiliului Județean 
Gorj și instituțiilor publice subordonate, pentru identificarea unor modalități practice de 
implementare a sistemului de control managerial intern în concordanță cu legislația specifică și 
ISO 9001;  

 dezvoltarea abilităților, pentru un număr de 15 persoane din cadrul Consiliului Județean 
Gorj și instituțiile publice subordonate, pentru a-și dezvolta abilități de auditori calitate. 
 Implementarea CAF în U.A.T .- Județul Gorj și 4 instituții publice subordonate, va 
asigura derularea unui exercițiu de autoevaluare, în scopul identificării exacte a domeniilor care 
necesită îmbunătățiri și modalitatea de realizare a acestora. Sunt urmărite, totodată, domeniile în 
care fiecare instituție publică acționează corespunzător și cum pot fi acestea eficientizate. 
 Implementarea CAF se va realiza prin parcurgerea mai multor etape, printre care 
stabilirea modului organizării și planificării autoevaluării CAF, comunicarea cu privire la 
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proiectul de autoevaluare CAF, crearea unui grup de autoevaluare, reprezentativ pentru instituție, 
organizarea și realizarea instruirii angajaților în vederea implementării CAF, comunicarea 
planului de îmbunătățire, implementarea acestuia și planificarea următorului exercițiu de 
autoevaluare. 
 
 Valoarea totală a proiectului este de 368,14 mii lei, din care: 
 
- 312,93 mii lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%; 
- 47,87 mii lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%; 
- 7,34 mii lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.   
 
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2019, conform 
contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, a următoarelor sume: 
 
 Venituri totale – 278,20 mii lei, din care: 

- Venituri  proprii – 4,75 mii lei; 
- Subvenții de la bugetul de stat – 30,85 mii lei; 
- Finanțare externă nerambursabilă – 242,60 mii lei. 

               Cheltuieli totale – 237,30 mii lei, din care: 
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4,75 mii lei; 
- Contribuția de la bugetul de stat – 30,85 mii lei; 
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 201,70 mii lei. 

 
 Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, respectiv suma de 40,90 mii 
lei,  reprezintă suma ce va fi rambursată în anul 2019, în contul cheltuielilor efectuate în anii 
precedenți și depuse spre rambursare în cadrul cererilor de rambursare. 
 
 

     ”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE” 
 

 Proiectul ”Transparență, etică și integritate”, codul MySMIS 116766 este finanțat în 
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2: 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2 - 
Creșterea transparenței, eticii și integrității în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice, Apelul 
de proiecte CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor 
referitoare la prevenirea corupției la nivelul 
autorităților și instituțiilor publice locale din 
regiunile mai puțin dezvoltate.  
Proiectul se implementează în baza contractului de 
finanțare nr. 160 din 27.06.2018, semnat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional Capacitatea 
Administrativă și Județul Gorj, în calitate de 
Beneficiar.  
 
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea 
transparenței, eticii și integrității în cadrul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Gorj și al 
structurilor subordonate, prin introducerea de 
proceduri operaționale privind măsurile preventive 
anticorupție.  
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Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  

 Dezvoltarea unui sistem de proceduri operaționale privind măsurile preventive 
anticorupție și indicatorii aferenți în cadrul UAT Județul Gorj și a structurilor subordonate; 

 Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare 
inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație anticorupție 
privind măsurile referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare; 

 Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției, 
transparenței, eticii și integrității. 

 
 Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului sunt:  

 Dezvoltarea procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și 
indicatorii aferenți; 
 Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare, 

inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație anticorupție 
privind măsurile referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare; 

 Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în domeniul prevenirii corupției, 
transparenței, eticii și integrității. 

 
 Rezultatele proiectului, respectiv dezvoltarea unui sistem de proceduri operaționale 
privind măsurile preventive, implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției, 
campania de educație și informare și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul 
prevenirii corupției pentru personalul din cadrul UAT Județul Gorj și structurilor subordonate, 
contribuie la realizarea obiectivului specific POCA 2.2. - Creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice .  
 
 Valoarea totală a proiectului este de 363,08 mii lei, din care:  
- 308,62 mii lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 
85%;  
- 47,20 mii lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;  
- 7,26 mii lei cofinanțare U.A.T. - Județul Gorj, reprezentând 2%.  
 
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2019, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a 
următoarelor sume: 
 Venituri totale – 362,23 mii lei, din care: 

- Venituri  proprii – 6,41mii lei; 
- Subvenții de la bugetul de stat – 47,20 mii lei; 
- Finanțare externă nerambursabilă – 308,62 mii lei. 

 Cheltuieli totale – 320,69 mii lei, din care: 
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 6,41 mii lei; 
- Contribuția de la bugetul de stat – 41,69 mii lei; 
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 272,59 mii lei. 

 
 Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, respectiv suma de 41,54 mii 
lei, reprezintă suma rambursată în luna ianuarie a anului 2019, în contul cheltuielilor efectuate și 
depuse spre rambursare în cadrul cererii de rambursare nr. 1 din luna decembrie 2018 și 
cheltuielile efectuate în decembrie 2018, ce urmează a fi rambursate în anul 2019. 

 
”EFICIENTIZAREA PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL”  
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    Proiectul ”Eficientizarea 
Planificării Strategice la 
nivel Organizațional” 
(EPSO), codul MySMIS 
125603 este finanțat în 
cadrul Programului 
Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA), 
Axa prioritară 
administrație publică și 
sistem judiciar accesibile și 
transparente, Operațiunea, 
Introducerea de sisteme și 
standarde comune în 
administrația publică 
locală ce optimizează 
procesele orientate către 
cetățeni în concordanță cu SCAP. 
 Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, 
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă și Județul Gorj, în 
calitate de Beneficiar. 
 Obiectivul general al proiectului vizează: introducerea la nivelul U.A.T. - Județul Gorj a 
unui sistem integrat de management, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, 
în concordanță cu SCAP. 
 
 Obiectivele specifice vizează: 
 Obiectiv specific 1: Realizarea în mod participativ a Strategiei de dezvoltare a județului 
Gorj pentru perioada 2021 - 2027 în scopul îmbunătățirii procesului decizional, a planificării 
strategice și execuției bugetare la nivelul U.A.T. - Județul Gorj; 
Obiectiv specific 2: Implementarea la nivelul U.A.T. - Județul Gorj a măsurilor de simplificare 
pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor 
administrative aplicabile cetățenilor. 
 Activitățile principale ale proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel 
organizațional” (EPSO) sunt: 

 elaborarea și implementarea instrumentelor de planificare strategică la nivel județean, 
respectiv: Strategia de dezvoltare județeană 2021 - 2027 și Plan Strategic Instituțional;  

 proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel județean, 
respectiv: Acces online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean, Sistem de 
management al documentelor și Arhiva digitală. 

 Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj prin propunerea de a realiza Strategia de 
dezvoltare județeană 2021 - 2027 și Planul strategic instituțional, își dorește un management 
orientat spre performanță, ce implică planificare strategică și bugetară multi - anuală pornind de 
la programe, asigurarea participării informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a 
celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici 
publice. 
 Pentru furnizarea serviciilor care simplifică actul administrativ din cadrul U.A.T. - 
Județul Gorj, prin solicitarea de finanțare s-a propus achiziționarea unui sistem informatic 
integrat compus din: sistem de management al documentelor, arhiva digitală pentru documentele 
cu valoare operațională în prezent, sistem GIS pentru capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, 
manipularea, analiza și vizualizarea datelor referențiale geografic sau geospațiale necesare 
simplificării procedurilor de obținere a certificatelor/avizelor de acces la drum. 
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 În cadrul proiectului se vor dezvolta soluții integrate pentru capturarea și arhivarea 
electronică a documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice, prin 
urmare, se va realiza digitizarea arhivei U.A.T. - Județul Gorj prin scanarea documentelor, 
indexarea/extragerea datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de 
date. Retro - digitalizarea documentelor din arhivă va avea ca scop crearea unei arhive de copii 
digitale ale documentelor tradiționale existente în arhiva instituției care prezintă valoare 
operațională.  
  
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a 
următoarelor sume: 
           Venituri totale – 325,25 mii lei, din care: 

- Venituri  proprii – 6,51 mii lei; 
- Subvenții de la bugetul de stat – 15,80 mii  lei; 
- Finanțare externă nerambursabilă (din care prefinanțare 199,63 mii lei) – 302,94 mii lei. 

 Cheltuieli totale – 325,25 mii lei, din care: 
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 6,51 mii lei; 
- Contribuția de la bugetul de stat – 42,28 mii lei; 
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 276,46 mii lei. 

 
 În vederea efectuării cheltuielilor de capital și dotări de natura investițiilor, 

propunem cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, în cadrul 
capitolului 51.02 „autorități publice și acțiuni externe”, a sumei totale de 4.938,79 mii lei. 

      

22.729,00; 
82,15%

4.938,79; 
17,85%

Cap.51.02„Autorități publice și acțiuni externe”  -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de
funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
 
În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 51.02 „autorităţi publice şi 

acţiuni externe”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 82,15%, iar 
cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 17,85%. 

 
                Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - propunem alocarea sumei de 4.287 mii 
lei,  în cadrul Cheltuielilor secţiunii de funcţionare, ce cuprind: 

- cheltuieli de personal – 2.117 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 170 mii lei; 
- fond de rezervă bugetară – 2.000 mii lei. 

 
 - cheltuieli de personal – 2.117 mii lei, din care:  

 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj – 1.600 mii lei, 
reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului propriu al acestei instituţii, 
respectiv funcţionari publici şi personal contractual;  
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 indemnizaţiile membrilor Comisiei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică – 517 
mii lei, reprezentând cheltuielile privind acordarea indemnizațiilor pentru membrii 
comisiei județene, constituită în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției  Române. Plata indemnizațiilor pentru membrii Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Gorj este reglementată de prevederile art. 219 din 
Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică. 
 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 170 mii lei, din care:  
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a  Persoanelor Gorj – 160 mii lei; 
  Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Gorj - 10 mii lei, respectiv 

cheltuielile curente (iluminat, forţă motrică, poştă, telecomunicaţii, carburanţi, 
materiale consumabile, rechizite) în vederea asigurării bunei desfăşurări şi funcţionări 
a activităţii specifice structurilor respective; 

 
- fond de rezervă bugetară – în cuantum de 2.000 mii lei, ce va fi repartizat, conform 

prevederilor legale în vigoare, pentru cheltuieli urgente şi/sau neprevăzute, în cazuri de 
necesitate, pe parcursul execuţiei bugetare. 

  
În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 54.02 „alte servicii publice 

generale”,  cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 100%. 
 
 

Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – propunem alocarea sumei de 1.501 
mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, respectiv comisioane bancare - 1 
mie lei şi dobânzi bancare – 1.500 mii lei, ce decurg din decontarea împrumutului contractat, 
prin credit bancar, de la BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, pentru implementarea 
proiectului de investiții „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţânţăreni – Târgu-Cărbuneşti – 
Săcelu – Crasna, km 0+000 - 69+040”. 

 
 
Cap. 60.02 „Apărare” – propunem alocarea sumei de 1.010,94 mii lei, aferentă 

secțiunii de funcționare, necesară funcţionării și desfăşurării activităţii Centrului Militar 
Judeţean Gorj, în condiţiile legii, din care: 

 
- cheltuielile cu bunuri şi servicii, în sumă de 1.010,94 mii lei, sunt planificate pentru 
asigurarea cheltuielilor curente ale instituției, respectiv plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi 
gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, plata serviciilor de pază, 
precum şi alte cheltuieli de natură curentă, achiziţiei de rechizite și materiale necesare acţiunilor 
de încorporare şi recrutare, precum şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii specifice. 
   În conformitate cu art. 77, alin (1) din Legea nr. 446/30.11.2006, modificată prin Legea 
128/2012 și Legea 203/2018 - privind pregătirea populației pentru apărare ,,Cheltuielile de 
reparaţii, întreţinere şi amenajare a localurilor centrelor militare zonale, judeţene şi de sector 
se suportă de autorităţile administraţiei publice locale”.  
 

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu 
reparațiile curente, în cuantum de 727,58 mii lei, în cadrul cărora au fost programate lucrări 
strict necesare, ce fac obiectul reparaţiilor propuse, pentru aducerea obiectivelor la parametrii 
tehnici corespunzători asigurării condiţiilor minime de funcţionare, după cum urmează: 

 
 Reparații curente pentru menținerea în stare de operativitate a autoturismelor, grupului 

electrogen și a tehnicii de calcul, aflate în administrarea unității, cumulează suma de 5,95 
mii lei; 
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 Reparații curente de întreținere și amenajare a clădirilor aflate în administrarea unității, 
cumulează suma de 721,63 mii lei, astfel: 

 
 

1. Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj – 16,68 mii 
lei, din care: 
-  8,34 mii lei pentru efectuarea unor lucrări de reparații la instalația electrică a 
clădirii, înlocuirea tablourilor de siguranțe, doze, corpuri iluminat, prize 
întrerupătoare; 
- 8,34 mii lei pentru confecționarea și montarea de gratii la ferestre, pentru protecția 
fizică a informațiilor clasificate. 

 
În vederea menținerii imobilului într-o stare tehnică bună, care să asigure condiții optime 

de desfășurare a activității personalului Centrului Militar Județean Gorj, se impune executarea 
unor lucrări de reparații curente la instalația electrică a clădirii, pentru acestea, fiind necesară, 
achiziționarea de materiale în sumă de 8,34 mii lei, lucrările de reparații fiind executate în regie 
proprie, unitatea având în organigramă, un post de electrician autorizat.  

În vederea protecției fizice a informațiilor clasificate, este necesară asigurarea sumei de 
8,34 mii lei, ce se va utiliza pentru confecționarea și montarea de gratii la ușile și ferestrele 
unității. 

Pentru realizarea celor prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 16,68 mii lei, necesară pentru achiziționarea 
materialelor electrice, confecționarea și montarea de gratii la ușile și ferestrele unității.  

 
2. Amenajare rampă acces persoane cu dizabilități – 5,95 mii lei  

 
În conformitate cu solicitarea Centrului Militar Județean Gorj, al cărei obiect îl 

constituie amenajarea rampei de acces în unitate pentru persoanele cu dizabilități, aceasta 
prezentând pericol de accidentare a personalului, considerăm ca necesară și oportună realizarea 
acestei lucrări. 

Menționăm faptul că, lucrările de reparații constau în montarea unei balustrade (mână 
curentă) și placarea cu gresie și covor antiderapant, fiind necesară turnarea unei șape, montarea 
de balustradă și placarea cu gresie antiderapantă. 

Pentru realizarea celor prezentate, este necesară achiziționarea materialelor de construcții 
în sumă de 5,95 mii lei, lucrările de reparații fiind executate cu formațiunea proprie de 
cazarmare. 

Prin urmare, față de cele prezentate, propunem prevederea, în bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, a fondurilor necesare execuției lucrării ,, Rampă acces 
persoane cu dizabilități”, respectiv suma de 5,95 mii lei. 

 
3. Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj – 699 mii lei -  
pentru elaborarea documentației tehnice, asistență tehnică din partea proiectantului, taxe, 
avize și cote legale, asistență  tehnică prin diriginte de șantier și execuție lucrări 
 

Construcția supusă lucrărilor de reparații curente, are aria construită-desfășurată de 487,50 
mp, respectiv aria utilă totală de 328,87 mp, având regimul de înălțime demisol, parter și etaj. 

Imobilul Corp A Comandament este obiect de patrimoniu, regăsindu-se în Lista 
monumentelor istorice - Cod LMI  GJ-II-m-B-09183, în prezent, aflându-se în folosința Centrului 
Militar Județean Gorj, fiind realizat din zidărie cu piatră de râu și de cărămidă, prezentând 
tencuieli decorative la exterior, pridvoare cu stâlpi - coloane cilindrice din piatră, arcuri în 
acoladă, acoperiș din lemn, iar învelitoarea este din țiglă de tip ,,solz”. 
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În vederea asigurării unor condiții optime de desfășurare a activității personalului 
Centrului Militar Județean Gorj și menținerii imobilului într-o stare tehnică bună, se impune 
executarea următoarelor lucrări de reparații curente: 

 reparații tencuieli interioare (pereții și tavanele prezintă crăpături); 
 refacere zugrăveli interioare în birouri (nu au mai fost refăcute din anul 2003); 
 reparare/înlocuire tâmplărie din lemn (prezintă crăpături, fisuri, deformări și nu mai 

asigură o izolare termică corespunzătoare) și feronerie (este deteriorată, nu mai prezintă 
siguranță la închidere, implicit protecție fizică a documentelor existente în interior); 

 reparații în jurul ușilor înlocuite; 
 turnare șapă la pardoseli; 
 înlocuire parchet melaminat, întrucât cel existent în birouri este deteriorat (inclusiv pe 

porțiunea unde au fost dezafectate sobele); 
 montare, în biroul de documente clasificate, a unui paravan de protecție din tâmplărie 

PVC; 
 reparații tencuieli exterioare, desprinse; 
 reparații la scările de acces deteriorate, prezentând pericol de accidentare a personalului, 

montare balustradă (mână curentă) și placare cu gresie antiderapantă și covor 
antiderapant; 

 dezafectare coșuri de fum deteriorate, prezentând risc de prăbușire;  
 reparații învelitoare (coame desprinse, țigle sparte și desprinse ce pot  produce accidente); 
 reparații/înlocuire jgheaburi și burlane deformate și desprinse; 
  În cursul anului 2018, au fost inițiate șapte proceduri de achiziție publică servicii de 

proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului Reparații 
curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj, acestea fiind anulate deoarece 
până la data limită de depunere a ofertelor, la sediul autorității contractante nu a depus ofertă nici 
un operator economic. 

  Ce de-a opta procedură de achiziție publică a fost finalizată, fiind încheiat, în luna 
decembrie 2018, contractul de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe 
anul 2019, a sumei de 699 mii lei, astfel: 

- 25 mii lei, pentru elaborarea documentației tehnice și asistență tehnică din partea 
proiectantului;  

- 667 mii lei, pentru execuția lucrărilor și plata taxelor, avizelor și cotelor legale; 
- 7 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. 

 
În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 60.02 „apărare”, cheltuielile 

secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 100%, reprezentând suma de 1.010,94 mii lei.  
 

Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” – propunem alocarea sumei de 
274,85 mii lei, repartizată Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, în condițiile 
legii, din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 227 mii lei, cuprind: 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii –  227 mii lei; 
 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 47,85 mii lei, se regăsesc la titlul de 
cheltuieli ,,active nefinanciare”. 
  

Astfel, în vederea îndeplinirii misiunilor/obiectivelor și a desfăşurării activităţilor 
specifice, se alocă în bugetul instituției, în cadrul titlului II ,,Bunuri și servicii”, credite bugetare 
în sumă de 227 mii lei, ce cuprind cheltuieli legate de întreţinere şi funcţionare, furnituri de 



 
 

26 

birou, materiale pentru curăţenie, încălzire, iluminat şi forţă motrică, apă canal şi salubritate, 
carburanţi și lubrefianţi, piese de schimb, transport, poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet, 
dotări cu obiecte de inventar, reparaţii curente, alte bunuri şi servicii, autorizate prin dispoziții 
legale, necesare desfășurării activităților de protecție civilă. 

Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii, articolele bugetare ,,reparaţii curente” și 
,,bunuri de natura obiectelor de inventar”cumulează o valoare însumată de 77,25 mii lei, sumă 
necesară pentru: 

 executarea unor reparații curente pentru menținerea în stare de operativitate a 
autovehiculelor, motoutilajelor din dotarea unității și a autospecialelor de intervenție, ce 
au fost achiziționate prin proiectele implementate în cadrul Programului Operațional 
Regional 2007 – 2013 de către A.D.I.A. Sud – Vest Oltenia. – 44 mii lei; 

 executarea unor reparații curente pentru menținerea în stare de funcționare a tehnicii de 
comunicații radio din completele autospecialelor de intervenție, achiziționate prin 
Programul Operațional Regional 2007 – 2013 de către A.D.I.A. Sud – Vest Oltenia, aflate 
în administrarea unității – 5 mii lei; 

 achiziția unor bunuri materiale, care intră în categoria bunurilor de natura obiectelor de 
inventar, necesare pentru dotarea corespunzătoare a încăperilor, întrucât cele existente în 
evidența unității, sunt neconforme și nu mai prezintă siguranță –  28,25 mii lei. 
 

 În cadrul titlului ,,active nefinanciare”, sunt alocate fonduri în sumă de 47,85 mii lei, 
necesare achiziționării unui număr de 11 defibrilatoare automate. 

Având în vedere faptul că defibrilatoarele automate din completul autospecialelor de stins 
incendii cu apă și spumă, achiziționate prin Programului Operațional Regional 2007 – 2013 de 
către A.D.I.A. Sud – Vest Oltenia, aflate în administrarea unității și preluate în baza unui 
contract de comodat nu mai sunt funcționale (acumulatorii și consumabilele expirate), pentru a 
putea interveni pe timpul misiunilor de intervenție la salvarea persoanelor aflate în pericol, este 
necesară achiziționarea acestor aparate. 
 Prin urmare, față de cele prezentate, propunem prevederea, în bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, a fondurilor necesare achiziționării celor 11 defibrilatoare 
automate, respectiv suma de 47,85 mii lei. 

 

   

227,00;
82,59%

47,85;
17,41%

Cap.61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
  
 În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 61.02 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 82,59%, reprezentând 
suma de 227 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 17,41%, 
reprezentând suma de 47,85 mii lei. 
 

Cap.65.02 „Învăţământ” – propunem alocarea sumei de 7.372,50 mii lei, în cadrul 
secţiunii de funcţionare, cuprinzând: 
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- cheltuieli de personal – 140 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 891 mii lei; 
- asistenţă socială – 6.285 mii lei; 
- alte cheltuieli –56,50 mii lei. 
 
             

     

140,00;
1,90%

891,00;
12,09%

6.285,00; 
85,25%

56,50; 
0,77%

Cap.65.02 „Învăţământ” -
repartizare cheltuieli în cadrul secţiuni de funcționare - mii lei

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

asistenta socială

alte cheltuieli

 
 
În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 65.02 „învăţământ”, cheltuielile 

secţiunii de funcţionare ocupă o pondere de 100%, reprezentând suma de 7.372,50 mii lei. 
 
În cadrul acestui capitol bugetar se prezintă activitatea Consiliului Județean Gorj, 

precum şi activitatea specifică celor două instituţii de învăţământ, Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Gorj şi, respectiv, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Gorj, instituții finanţate parţial de la bugetul de stat, conform Legii nr. 50/ 2019 a bugetului 
de stat pe anul 2019, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pentru cheltuielile privind întreţinerea curentă 
şi pentru acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează 
învăţământul special, precum și din surse proprii alocate din bugetul propriu general al 
Judeţului.  

 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se 

repartizează astfel: 
 

1. Consiliul Judeţean Gorj – propunem alocarea sumei de 5.972 mii lei, pentru 
cheltuielile secţiunii de funcţionare, privind „asistenţa socială”, respectiv: 

 
 cheltuieli determinate de aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind 

-stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 
la această hotărâre, sume ce se alocă diferenţiat, astfel: distribuția fructelor și legumelor 
proaspete –799 mii lei, la care se adaugă măsuri educative în sumă de 702 mii lei, distribuţia 
laptelui de consum şi a produselor lactate fără adaos de lapte praf – 1.760 mii lei, la care se 
adaugă măsuri educative în sumă de 702 mii lei și respectiv pentru acordarea gratuită de 
produse de panificaţie – 1.859 mii lei, potrivit angajamentelor contractuale încheiate în acest 
scop, a numărului de beneficiari şi a numărului de zile aferente programului şcolar.propunem 

act:2891440%200
act:1723555%200
act:3240997%20281820975
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28 

alocarea sumei de 150 mii lei, pentru finanțarea olimpiadelor și a concursurilor școlare 
județene și acordarea unor stimulente financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și 
premii speciale; 

 având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Gorj nr. 1173/30.01.2019, 
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1371/31.01.2019 și țind cont de prevederile: 

- art. 111 alin. (5) din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit căruia: ,,Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti asigură fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor 
şcolare judeţene/ale municipiului Bucureşti, precum şi pentru acordarea stimulentelor 
financiare elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice care 
s-au ocupat de pregătirea acestora”; 

- art. 105 alin. (2) lit. d) din aceeași lege, potrivit căruia:,, finanțarea complementară se 
asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual 
prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 
(…) h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în 
cadrul sistemului de învăţământ;”; 

-  art.7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea 
competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare 
acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor din 
27.07.2016  anexă la Hotărârea Guvernului  nr. 536/2016 privind stimularea performanţei 
şcolare înalte din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit căruia ,,cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obţinut distincţii 
la etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiile şcolare sunt stabilite de către 
autorităţile administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele acestora”, 

propunem alocarea sumei de 150 mii lei în bugetul propriu general al județului în vederea 
acordării stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii şi premii speciale la 
olimpiadele și concursurile școlare. 
 

 2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj - propunem alocarea sumei de 1.061,51 
mii lei,  în cadrul secţiunii de funcţionare, prin care se asigură:  

 
- cheltuieli de personal – 80 mii lei, reprezintă necesarul estimat pentru cheltuielile privind 
naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, acordată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit căreia: 
,, art 105. (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte 
cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte din 
finanţarea de bază a unităţilor şcolare.   
       (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru 
următoarele categorii de cheltuieli:   
   a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;   
   b) subvenţii pentru internate şi cantine;   
   c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;   
   d) cheltuieli cu bursele elevilor;   
   e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);   
   f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform 
legii;   
   g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul 
preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;   

act:139852%2045726993
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   h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul 
sistemului de învăţământ;   
   i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, 
preşcolari şi elevi;   
   j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;   
   k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale.   
   l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază.  
 Art. 106.- finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de 
management administrativ-financiar încheiat între directorul unităţii de învăţământ 
preuniversitar şi primarul localităţii/primarul de sector în a cărei/cărui rază teritorială se află 
unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector, în 
cazul şcolilor speciale.”  
   
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 612 mii lei, cuprind cheltuielile curente necesare bunei 
funcţionări a instituţiei, acordate conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019.  
 Astfel, în vederea desfăşurării activităţii specifice, se alocă în bugetul instituției credite 
bugetare necesare achiziționării de furnituri de birou și diverse materiale consumabile, materiale 
de întreținere și curățenie, cheltuieli de încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal, salubritate, 
carburanți, materiale auto și piese de schimb, cheltuieli aferente transportului pentru formarea 
continuă şi perfecţionarea personalului didactic, cheltuieli de telefonie și internet, servicii 
mentenanță, cărți și materiale documentare necesare desfășurării procesului de învățământ, 
cheltuieli de pregătire și formare profesională, asigurări auto, analize medicale, servicii de pază, 
precum și o serie de obiecte de inventar (necesare achiziţionării de material didactic pentru 
formaţiunile de lucru ale instituţiei, achiziţionării de material sportiv, echipamente pentru 
atelierele şcoală şi atelierul de întreţinere ale instituţiei), inclusiv cheltuieli de reparații curente. 
  

Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii, articolul bugetar ,,reparaţii curente” 
cumulează o valoare de 180 mii lei, sumă necesară pentru: 

 înlocuire tablă de tip Lisă cu tablă de tip Lindab (787 mp) cu montare ștacheți de 
susținere și parazăpezi la corpul B al clădirii – 130 mii lei; 

  reparații grup sanitar parter corp clădire B - înlocuire țevi instalație canalizare, înlocuire 
instalație alimentare apă, montat gresie și faianță, montat vase wc și bazin, montat 
chiuvete cu baterii monocomandă, înlocuire uși de lemn uzate cu uși termopan - 50 mii 
lei;  

 
 - asistenţă socială - 313 mii lei, sume alocate, prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului, în vederea acordării unor ajutoare sociale, în numerar, pentru 
copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii 
de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor 
cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat şi 
Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 
drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului. 
 
- alte cheltuieli – 56,50 mii lei, reprezentând sume necesare acordării unor burse școlare pentru 
elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, 
precum și burse de ajutor social. 
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 Prin adresa nr. 3/03.01.2019 a Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, 
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 96 /04.01.2019 se solicită aprobarea numărului și a 
cuantumului burselor sociale, acordate în învățământul special pentru elevii școlarizați la Centrul 
Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, jud. Gorj în anul școlar 2018-2019. 

Conform art.13, lit.a), lit.b) și lit.c) din Anexa la Ordinul 5576/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși 
la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat: 

- ,,orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi 
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiențe renale cronice, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronica, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită 
juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din 
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc), surditate, fibroză chistică şi cu 
orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ le pot lua 
în considerare; acordarea burselor pe motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de 
medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul medical școlar”; 

- elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate  de domiciliu; 
- elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții: 

 nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, 
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 

 nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele 
colinare și de șes, și de 40 000 mp, în zonele montane.” 
 

La Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, în anul școlar 2018-2019, au fost 
depuse, analizate și avizate favorabil, un număr de 47 de dosare, toate fiind încadrate în criteriile 
de acordare a burselor sociale. 
 

3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj - propunem alocarea 
sumei de 339 mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, prin care se asigură: 
 

- cheltuieli de personal – 60 mii lei, reprezentând cheltuielile privind naveta cadrelor didactice şi 
a personalului didactic auxiliar, acordată în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a 
educației naționale și conform prevederilor Hotărârii nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor 
didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit 
căreia:  
,, art. 2. -   (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul 
local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse 
şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de 
învăţământ la care au postul.   
   (2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) se asigură din veniturile 
proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale. ”   
 
 - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 279 mii lei, necesare desfăşurării, în bune condiţii, a 
activităţii instituţiei (furnituri de birou, materiale de întreţinere şi curăţenie, piese de schimb, 
carburanţi, c/val servicii telefonie, internet, plata utilităţilor lunare) reparații curente, obiecte de 
inventar, acordate conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.  
 

Cap. 66.02 „Sănătate” - propunem alocarea sumei de 10.369,26 mii lei, din care: 
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 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 1.730,12 mii lei, reprezintă cheltuieli cu 
bunuri şi servicii, prin care se asigură:  
 
I.  Reparații curente 

I.1.  Reparații curente la terase circulabile și necirculabile - Spitalul de Pneumoftiziologie 
,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj – 44,62 mii lei – pentru execuția 
lucrărilor și asistență tehnică din partea proiectantului 
 

În cursul anului 2018, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației tehnice 
și execuția lucrărilor care au vizat remedierea degradărilor existente la terasele circulabile și 
terasele necirculabile, amplasate la parter, etajele I și II ale Spitalului de Pneumoftiziologie 
,,Tudor Vladimirescu”. 

Prin execuția lucrărilor de reparații curente la terasele circulabile și necirculabile, se 
asigură și protejarea lucrărilor de reparații curente interioare care s-au realizat în cadrul altui 
contract de lucrări. 

Având în vedere faptul că lucrările se executau în exteriorul clădirii, datorită condițiilor 
meteorologice nefavorabile, precum și necesitatea asigurării nivelului de calitate corespunzător 
cerințelor, cu respectare reglementărilor tehnice în vigoare, s-a impus sistarea acestora, urmând 
să fie reluate după expirarea perioadei convenționale de timp friguros. 

Pentru realizarea celor prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 44,62 mii lei, necesară pentru achitarea restului de 
lucrări și a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului, după cum urmează: 

- 41,41 mii lei, pentru execuția lucrărilor; 
- 3,21 mii lei, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului. 

 
 
I.2. Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj – 1.126,50 mii lei, pentru execuția lucrărilor, 
asistenţă  tehnică prin diriginte de şantier și  asistență tehnică din partea proiectantului 
 
  În anii anteriori, a fost elaborată documentația tehnică în vederea executării lucrărilor de 
reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna 
Runcu, fiind încheiat contractul de lucrări și contractul pentru asigurarea serviciului de asistență 
tehnică prin diriginte  de șantier. 
  Aceste lucrări au fost strict necesare pentru creșterea calității serviciilor medicale oferite, 
precum și pentru asigurarea unui climat corespunzător desfășurării actului medical, finisajele 
interioare datând de la data construirii imobilului. 
  Lucrările au fost executate etapizat, prin predarea eșalonată către executant a unor 
amplasamente (spații) parțiale, a căror activitate a fost relocată temporar, deoarece concomitent 
cu execuția lucrărilor s-a impus și asigurarea desfășurării activității medicale. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 1.126,50 mii lei, din care: 

- 1.114,11 mii lei, pentru achitarea lucrărilor; 
- 1,35 mii lei, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului; 
- 11,04 mii lei, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. 
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I.3.  Reparații curente învelitoare C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” București – 45,00 mii lei -  
pentru execuția lucrărilor 
 
 În baza Protocolului nr. 4409320 din data de 04.08.2016, încheiat între Consiliul Județean 
Gorj și C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” București – M.A.I., respectiv a contractului de 
folosință gratuită nr. 4957 din data de 24.09.2003, prin adresele nr. 1011899//2018 și nr. 
1099185/28.01.2019, înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16570/2018, respectiv sub 
nr. 1148/28.01.2019, s-a solicitat efectuarea lucrărilor de reparație la învelitoarea din tablă a 
clădirii în care își desfășoară activitatea C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” – Centrul Medical 
Județean Gorj, deoarece existența unor puncte de scurgere a apei pe tavanul unor cabinete 
medicale au condus la degradarea tencuielii, existând pericolul apariției unor defecțiuni la 
instalația electrică. 

 Menționăm faptul că, lucrările ce constau în reparații (tencuieli, gletuieli, zugrăveli 
lavabile) necesare a fi executate la pereți și tavane, apărute în urma infiltrațiilor de apă ca urmare 
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a degradării învelitoarei din tablă, precum și înlocuirea tâmplăriei interioare din lemn cu 
tâmplărie din aluminiu/PVC, se vor efectua de C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” București. 

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că sunt necesare lucrări de reparații la 
șarpantă și învelitoarea din tablă a imobilului, înlocuirea jgheaburilor existente care se află într-o 
stare avansată de degradare.  

 Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 45,00 mii lei, pentru execuția lucrărilor.  

 
B.  Obiecte de inventar 
 
I.1. Pat spital cu saltea și noptieră – 133 bucăți – 330,00 mii lei 
 

Prin adresa nr. 2485/21.01.2019, însoțită de Nota de fundamentare, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu - Jiu a solicitat alocarea fondurilor pentru achiziționarea a 133 paturi spital cu 
saltea și noptieră, pentru înlocuirea, în cadrul secțiilor medicale, a paturile existente, care sunt 
foarte vechi, s-au rupt și nu mai pot fi reparate. 

De asemenea, saltelele sunt deteriorate, cu husele rupte, nu există posibilitatea igienizării 
acestora deoarece sunt din burete, fapt care impune înlocuirea în regim de urgență.  

Ținând cont de faptul că în ultima perioadă au fost modernizate spațiile de cazare a 
bolnavilor din unele secții medicale, pentru desfășurarea actului medical în condiții optime, este 
necesar ca acestea să fie și dotate corespunzător, pentru respectarea reglementărilor legale 
aplicabile în domeniul sanitar. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 330,00 mii lei, pentru achiziția a 133 paturi spital cu saltea și 
noptieră.  
 
 
I.2. Sistem curățenie , dezinfecție și consumabile necesare– 24 bucăți – 184,00 mii lei 

 
Activitatea de curățenie și dezinfecție reprezintă una dintre cele mai importante activități 

desfășurate în cadrul unui spital. În condițiile în care curățenia și dezinfecția nu sunt asigurate în 
mod corespunzător, apare permanent riscul contactării de către pacienții internați a unor infecții 
asociate, infecții care pot duce în foarte multe cazuri la deces. 

Prin adresa nr. 2485/21.01.2019, însoțită de Nota de fundamentare, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu a solicitat alocarea fondurilor pentru achiziționarea a 24 sisteme de curățenie 
și dezinfecție, cu ajutorul cărora va fi implementată o nouă metodă de realizare a curățeniei și 
dezinfecției în secțiile spitalului, în sensul că fiecare salon va fi curățat cu un mop curat diferit, 
iar soluția de detergent sau dezinfectant folosită va rămâne curată în recipientul de spălare cu 
care este prevăzut acest sistem. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 57,50 mii lei, pentru achiziția a  24 sisteme curățenie și 
dezinfecție, precum și a sumei de 126,50 mii lei, pentru achiziția consumabilelor aferente.  

 
  Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 8.639,14 mii lei, se defalcă după cum 

urmează: 
 
- la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020, în sumă de 883 mii lei, sunt cuprinse cheltuielile privind implementarea 
următoarelor proiecte: 
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1. „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 
Tudor Vladimirescu”, Cod SMIS 110328 
 

Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu – 
locația str. Tudor Vladimirescu” a fost depus, în luna septembrie 2017, spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri Publice. 

Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – 
locația str. Tudor Vladimirescu” se implementează în baza contractului de finanțare nr. 2231 
din 06.06.2018, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și 
UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 

Bugetul total al proiectului este de 21.162,11 mii lei, din care: 17.380,17 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 3.781,94 mii lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj. 
 Obiectivul general al proiectului vizează ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu”.  
 Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:  

1. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii;  
2. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a 

clădirii;  
3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea 

eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;  
4. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. 
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:  

- lucrări de reabilitare termică a anvelopei;  
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde 

de consum;  
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consumul 

propriu;  
- lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală 

și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;  
- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat;  
- măsuri conexe: înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații avertizare și 

prevenire incendiu, instalații legare la pământ și paratrăznet, înlocuire circuite electrice 
etc;  

- realizarea activității de audit financiar extern;  
- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu 

prevederile Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020. 
Rezultatele implementării proiectului vor fi: 

1. nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Valoarea la 
începutul implementării proiectului este de 1041,52 și valoarea la finalul implementării 
proiectului este de 234,20. Se realizează o reducere de 807,27 respectiv 77,51%.  

2. consumul anual de energie primară (kWh/an). Valoarea la începutul implementării 
proiectului este de 6.177.815,85 si valoarea la finalul implementării proiectului este de 
1.626.103,93. Se realizează o reducere de 4.551.711.92 respectiv 73,68%.  

3. consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep). 
Valoarea la începutul implementării proiectului este de 414,05 si valoarea la finalul 
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implementării proiectului este de 113,13. Se realizează o reducere de 300,92, respectiv 
72,68%.  

4. consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, 
din care: - pentru încălzire: Valoarea la începutul implementării proiectului este de 
402,53 si valoarea la finalul implementării proiectului este de 53,74.Se realizează o 
reducere de 348,79, respectiv 86,65%. 

5. consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) la finalizarea 
proiectului va fi de 461.011,37 din care:  

- pentru încălzire/răcire la finalizarea proiectului va fi de 297.947,71; 
- pentru preparare apa calda de consum la finalizarea proiectului va fi de 

20.646,65; 
- electric - la finalizarea proiectului va fi de 142.417,01. 

6. procentul (%) de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după 
implementarea măsurilor este de 11,46%. 

 
 Având în vedere că durata de implementare a proiectului este de 33 luni, de la semnarea 
contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a următoarelor sume: 

 venituri totale – 650,00 mii lei, din care: 
 venituri proprii – 13,00 mii lei; 
 subvenţii de la bugetul de stat – 0,00 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă (prefinanțare) – 637,00 mii lei. 

 cheltuieli totale – 650,00 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 13,00 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 84,50 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 552,50 mii lei. 

 
 

2. „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, 
cod SMIS 121889 

  
Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu, 
locația Str. Tudor Vladimirescu” a fost depus, în 
luna aprilie 2018, spre finanțare, în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020 – 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a 
eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

 Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – 
locația str. Tudor Vladimirescu” se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4053 
din 19.03.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și 
U.A.T. - Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 
 Bugetul total al proiectului este de 8.505,02 mii lei, din care: 6.698,10 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 1.806,92 mii lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj. 
 Obiectivul general al proiectului vizează ” Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu”.  
 Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective 
specifice:  

1. reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări 
de destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare 
aferente (electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa 
fel încât să se obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate in vigoare. 

2. extinderea Unității Primiri Urgente în zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. 
Noua construcție va avea destinația de Salon Urgențe. 

3. extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe. 
 Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:  

- realizarea serviciilor pentru studiu topografic; 
- obținerea avizelor și acordurilor; 
- realizarea documentațiilor suport și obținerea altor avize/acorduri/autorizații; 
- expertiza tehnică, auditul energetic și certificarea performanței energetice a clădirilor; 
- realizarea serviciilor de proiectare - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locatia Str. Tudor Vladimirescu”; 

- realizarea serviciilor de proiectare și de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata 
execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 
locația Str. Tudor Vladimirescu”; 

- realizarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului tehnic; 
- realizarea serviciilor de consultanță în managementul de proiect; 
- realizarea serviciilor de audit financiar extern pentru proiect; 
- realizarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului; 
- realizarea serviciilor de supraveghere execuție lucrări prin diriginți de șantier; 
- execuția lucrărilor; 
- furnizare dotări specifice; 
- realizarea organizării de șantier pentru execuția lucrărilor; 
- plata cotelor și taxelor prevăzute în cererea de finanțare; 
- cheltuieli diverse și neprevăzute; 
- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile 
Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020; 
- managementul de proiect. 

 Rezultatele implementării proiectului vor fi: 
1. Contract servicii măsurători topografice; 
2. Studiu topografic și aviz Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj; 
3. Aviz Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, solicitat prin Certificatul de Urbanism; 
4. Aviz Direcția de Sănătate Publică Gorj, solicitat prin Certificatul de Urbanism; 
5. Aviz Ministerul Culturii; 
6. Documentații specifice și avize, acorduri; 
7. Contract servicii întocmire expertiză tehnică și audit energetic; 
8. Expertiza tehnică; 
9. Raport audit energetic; 
10. Contract servicii certificare energetică; 
11. Certificare energetică a clădirii; 
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12. Contract servicii întocmire studiu de fezabilitate; 
13. Studiu de fezabilitate; 

  14. Contract servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și 
execuție lucrări; 

15. Documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri, autorizări; 
16. Referat verificare cerința AF; 
17. Contract servicii de verificare tehnică la cerințele impuse de legislația în vigoare; 
18. Referate de verificare tehnică; 
19. Proiect tehnic; 
20. Contract servicii de consultanță; 
21. Rapoarte, minute; 
22. Contract servicii de audit financiar extern; 
23. 2 rapoarte de audit; 
24. Dispoziții de șantier; 
25. Procese verbale faze determinante conform programului de control; 
26. Contract servicii de supraveghere execuție lucrări prin diriginți de șantier; 
27. Situații de plată; 
28. Situații de lucrări; 
29. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 
30. Contract furnizare dotări specifice; 
31. Proces verbal recepție dotări; 
32. Adeverința de confirmare a încasării sumelor; 
33. Ordin de plată CSC aferente situațiilor de lucrări; 
34. Autorizații de construire/desființare; 
35. Act adițional la contractul de execuție lucrări; 
36. Contract de servicii de informare și publicitate; 
37. Contract de servicii; 
38. 2 comunicate de presă; 
39. 1 panou temporar, 1 placă permanentă; 
40. 30 etichete; 
41. Cerere finanțare, Rapoarte progres; 
42. Cereri de prefinanțare/plată/rambursare/cerere de rambursare finală. 

 
 Având în vedere că durata de implementare a proiectului va fi de 27 luni, de la semnarea 
contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a următoarelor sume: 

 venituri totale – 233,00 mii lei, din care: 
 venituri proprii – 4,66 mii lei; 
 subvenții de la bugetul de stat – 0,00 mii lei; 
 finanțare externă nerambursabilă (prefinanțare) – 228,34 mii lei; 
 

 cheltuieli totale – 233,00 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4,66 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 65,24 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 163,10 mii lei. 

 
- la titlul active nefinanciare, cheltuielile de capital însumează 7.756,14 mii lei, ce cuprind 
cheltuieli de proiectare şi execuţie aferente obiectivelor de investiţii, precum și achiziție dotări 
independente: 
 
1.  Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu  – 107,11 mii 
lei 



 
 

38 

În cursul anului 2018 au fost executate lucrările de montare a sistemelor de avertizare pat 
bolnav la cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu, cu excepția secțiilor 
cardiologie, endocrinologie și ginecologie, care urmează să fie executate după finalizarea 
lucrărilor de reabilitare și modernizare a acestor secții. 

În condițiile în care, s-ar fi executat lucrările de montare a sistemelor de avertizare pat 
bolnav aferente secțiilor cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie, în cadrul 
obiectivului de investiții ,,Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu”, anterior executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și 
modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie - Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, ar fi angajate nejustificat lucrări și, implicit, 
cheltuieli suplimentare, determinate de operațiunile tehnice de demontare/remontare a sistemelor 
de avertizare pat bolnav în cele trei secții medicale. 

Pentru realizarea obiectivului de investiție, propunem prevederea, prin bugetul 
propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 107,11 mii lei, astfel: 

- 5,03 mii lei, pentru plata documentației tehnice și asigurarea serviciului de asistență tehnică 
din partea proiectantului; 

- 3,27 mii lei, pentru plata serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. 
- 98,81mii lei,  pentru execuția lucrărilor. 

 
2. Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie - 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18 – 2.420,77 mii lei 

 
În cursul anului 2018, a fost elaborată documentația tehnico-economică – faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a fost încheiat contractul de servicii de 
proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiție 
,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”. 

În vederea asigurării condițiilor necesare pentru desfășurarea optimă a activității din 
cadrul celor trei secții medicale, lucrările ce urmează a se executa, vor consta în: 
- amenajare saloane pentru bolnavi: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 
termopan; 
- amenajare cabinete consultaţii: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 
termopan;  
- amenajare săli de tratamente: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 
termopan; 
- amenajare oficiu și sală de mese: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 
termopan; 
- amenajare magazii: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, înlocuirea 
tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan, pardoseli gresie fără rosturi; 
- amenajare vestiare: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
compartimentare cu gips-carton rezistent la foc;  
- amenajare grupuri sanitare: compartimentarea cu pereți din gips-carton (unde este cazul), 
refacerea pardoselilor cu gresie fără rosturi, refacerea finisajelor la pereţi cu faianţă fără rosturi 
până la înălțimea de 2,10 m, glet şi zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane; 
- amenajare coridoare şi izolarea compartimentelor de foc: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet 
şi zugrăveli lavabile, pardoseli din linoleum antibacterian și montare uşi rezistente la foc; 
- reabilitarea instalaţiei electrice (înlocuirea conductorilor, a corpurilor de iluminat, a tablourilor 
electrice de distribuție etc); 
- reabilitarea instalaţiei sanitare (înlocuirea coloanelor și a obiectelor sanitare); 
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- reabilitarea instalaţiei termice (înlocuirea corpurilor de încălzire, distribuției și a coloanelor în 
toate spațiile în care se intervine), coloanele urmând a se înlocui de la subsol până la etajul 3 
inclusiv; 
- realizarea instalaţiei de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu; 
- montarea aparatelor de aer condițioat în spațiile reabilitate (saloane, cabinete, săli de 
tratamente, oficiu și sala de mese); 
- montarea de ventilatoare la bucătărie. 

Pentru realizarea obiectivului de investiție, propunem prevederea, prin bugetul 
propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 2.420,77 mii lei, astfel: 

- 69,02 mii lei, pentru achitarea documentației tehnice și asigurarea serviciului de asistență 
tehnică din partea proiectantului; 

- 18,75 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier; 
- 2.333,00 mii lei, pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 

 
3.  Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 32 – 305,10 mii lei 
  

În cursul anului 2018, a fost încheiat contractul de lucrări având ca obiect prestarea 
serviciilor de proiectare, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări 
pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32”, lucrările fiind demarate în luna 
noiembrie 2018. 
 

  
 

 
Pentru finalizarea obiectivului de investiție, propunem prevederea, prin bugetul 

propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 305,10 mii lei, astfel: 
- 2,00 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului; 
- 3,00 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier; 
- 300,10 mii lei, pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 

 
4.  Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgența Târgu - Jiu, str. A. I. Cuza  – 303,76 mii lei  

În urma solicitărilor Primăriei Municipiului Târgu - Jiu privind instituirea unor măsuri 
care să vizeze lucrări de intervenție la fațadele clădirii - Dispensar T.B.C., din incinta Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, a fost efectuată expertiza tehnică a clădirii, în care 
expertul tehnic a recomandat demolarea totală a clădirii, atât din considerente de siguranță, cât și 
economice, deoarece execuția lucrărilor de consolidare structurală și reabilitare a clădirii 
depășesc costurile realizării unei construcții similare noi. 
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În anul 2018, a fost elaborată documentația tehnică pentru demolare, urmând ca în cursul 
anului curent, după obținerea avizelor/autorizațiilor legale, să fie executate lucrările de demolare. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 303,76 mii lei, astfel: 

- 1,19 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier; 
-  302,57 mii lei, pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 

 
5.  Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj – 378,87 mii lei  
 

Centrala termică a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” asigură 
producerea  şi furnizarea agentului termic și a apei calde menajere necesară funcționării unității 
medicale. 

Ca urmare a analizei efectuate asupra stării tehnice a celor două coșuri de fum, s-au 
constatat  următoarele aspecte:  

- prezintă grad mare de uzură, având în vedere faptul că, de la darea în folosință și până în 
prezent, nu s-au efectuat intervenții de consolidare și reabilitare a acestora; 

- se constată degradarea pereților datorită infiltrațiilor și acțiunilor factorilor de mediu; 
- prezintă pericol de desprindere a placărilor exterioare. 

De asemenea, s-a constatat că instalațiile sistemului, integrat în cadrul instalației termice, 
prezintă depuneri de calcar, ca urmare a durității apei. 
 Astfel, în cursul anului 2018, au fost contractate serviciile de proiectare – faza D.A.L.I., 
documentația fiind recepționată.  

Pentru realizarea obiectivului de investiție, propunem prevederea, prin bugetul 
propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 378,87 mii lei, astfel: 

- 16,70 mii lei, pentru elaborarea documentației tehnice și asigurarea serviciului de asistență 
tehnică din partea proiectantului; 

- 4,17 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier; 
-  358,00 mii lei, pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 

 
6. Instrumentar medical - Spitalul Județean de Urgența Târgu - Jiu – 478,53 mii 

lei 
 

În cursul anului 2018, au fost livrate și recepționate echipamente ( gazcromatograf și 
aparat de electrochirurgie cu radio frecvență) și instrumentar medical (35 truse de instrumentar 
medical) în valoare de 1.033,07 mii lei, urmând ca în anul 2019 să fie livrat restul de 
instrumentar medical pentru care au fost încheiate contracte de furnizare. 

Față de cele prezentate, propunem alocarea, prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 
2019, a sumei de 478,53 mii lei, pentru achitarea contravalorii următorului instrumentar medical: 
- trusă apendicectomie – 8 buc.; 
- trusă chirurgie pentru colecist/stomac – 3 buc.; 
- trusă chirurgie depărtător Gosset - 2 buc.;  
- trusă chirurgie vasculară – 1 buc.; 
- trusă chirurgicală sală operație – 10 buc.; 
- trusă consultații ginecologice – 4 buc.; 
- trusă cataractă + glaucom – 1 buc. 

 
7. Ecograf Doppler color 3D  – 236 mii lei 
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Ecograful utilizat pentru investigarea pacienților în cadrul Secției de Gastroenterologie 
pentru investigarea pacienților, se află într-un stadiu avansat de uzură, prezentând defecțiuni 
frecvente (nu mai răspunde la comenzi), fiind depășit atât fizic cât și moral. 

Urmare a solicitării Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu privind alocarea 
fondurilor necesare în vederea achiziționării unui Ecograf Doppler color 3D pentru dotarea 
Secției Gastroenterologie, pentru reducerea timpului de așteptare, creșterea încrederii pacienților 
în serviciile medicale, precum și diagnosticarea și tratarea afecțiunilor conform standardelor de 
calitate impuse de Normativele în vigoare, în cursul anului 2018 a fost demarată procedura de 
achiziție publică a echipamentului medical menționat. 

Față de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 236,00 mii lei, pentru 
achitarea contravalorii echipamentului medical Ecograf Doppler color 3D. 
 

8.  Aparat radiologie digital cu 2 posturi (grafie și scopie) – 1.455,00 mii lei 
 
Prin adresa nr. 2485/21.01.2019, însoțită de Nota de fundamentare, Spitalul Județean de 

Urgență Târgu - Jiu a solicitat alocarea fondurilor pentru achiziționarea unui Aparat radiologie 
digital cu 2 posturi (grafie și scopie), care să satisfacă necesitățile spitalului privind 
eficientizarea actului medical în cadrul Serviciului de Radiologie și Imagistică Medicală, având 
în vedere faptul că, aparatura existentă, este uzată fizic și moral, defectându-se extrem de des, iar 
datorită faptului că piesele necesare nu se mai fabrică, apar foarte des sincope în activitatea 
medicală, cu impact asupra diagnosticării corecte a pacienților. 

Aparatul existent, Rongen Duo Diagnostic, a fost achiziționat la data de 31.03.2003, 
având o durată normată de funcționare de 12 ani, aparatul fiind amortizat integral la data de 
31.03.2015. 

În prezent, pentru acesta nu există buletin de verificare ANMDM și nu mai poate fi inclus 
în lista de aparatură medicală pentru încheierea contractului cu CASJ Gorj, determinând o 
valoare mai mică pentru serviciile medicale paraclinice.  

Menționăm faptul că, pentru aparatul solicitat există personal medical calificat, care să 
utilizeze aparatul, existând și spațiul necesar pentru instalare. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 1.455,00 mii lei, pentru achiziție Aparat radiologie digital cu 
2 posturi (grafie și scopie). 
 
 9. Paturi ATI – 15 bucăți – 375,00 mii lei 
 

Prin adresa nr. 2485/21.01.2019, însoțită de Nota de fundamentare, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu - Jiu a solicitat alocarea fondurilor pentru achiziționarea a 15 paturi ATI, care să 
înlocuiască paturile foarte vechi, cu durată normată de utilizare depășită și care să satisfacă 
necesitățile spitalului privind eficientizarea actului medical în secțiile ATI I și ATI II. 

În prezent, Secția ATI I și Secția ATI II au aprobat, conform structurii organizatorice, un 
număr de 15 paturi, respectiv 25 de paturi. 

       Conform listei de dotări, secția ATI I este dotată cu: 
- 3 paturi ATI electrice cu telecomandă, achiziționate la data de 01.11.2015, cu o durată 

normată de utilizare de 10 ani; 
- 8 paturi ATI, achiziționate la data de 10.04.2012, cu o durată normată de utilizare de 15 ani; 
- 2 paturi ATI model SM,  achiziționat la data de 23.03.2012, cu o durată normată de utilizare 

de 15 ani; 
- 2 paturi terapie intensivă postoperatorie cezariană, achiziționate la data de 15.08.2008, cu o 

durată normată de utilizare de 10 ani, fiind amortizate integral la data de 15.08.2018. 
Conform listei de dotări, secția ATI II este dotată cu: 

- 12 paturi ATI electrice cu telecomandă, achiziționate la data de 01.11.2015, cu o durată 
normată de utilizare de 10 ani; 



 
 

42 

- 13 paturi ATI complet echipate, achiziționate la data de 30.05.2003, cu o durată normată de 
utilizare de 15 ani, fiind amortizate integral la data de 30.05.2018. 
 Scopul achiziționării acestor mijloace fixe este acela de a asigura tratamentul pacienților 

la un grad de calitate cât mai înalt în cele două secții de ATI, prin înlocuirea paturilor care 
prezintă uzură fizică și morală. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 375,00 mii lei, pentru achiziția a 15 paturi ATI. 

 
10. Incubator închis – 7 bucăți – 294,00 mii lei 
 

Scopul activității unui spital este acela de a asigura tratamentul pacienților la un grad de 
calitate cât mai înalt. Datorită uzurii fizice și morale a aparaturii din dotarea spitalului, actul 
medical nu se poate desfășura în condiții optime, ceea ce impune dotarea corespunzătoare, pentru 
încadrarea în reglementările legale aplicabile în domeniul sanitar.  

Prin adresa nr. 2485/21.01.2019, însoțită de Nota de fundamentare, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu - Jiu a solicitat alocarea fondurilor pentru achiziționarea a 7 incubatoare închise 
pentru Secția Neonatologie, deoarece cele existente sunt foarte vechi și au început să prezinte 
defecțiuni din ce în ce mai des, punând în pericol viața nou - născuților.  

Conform listei de aparatură medicală din dotarea secției Neonatologie, există în dotare: 
- incubator standard - 4 bucăți, achiziționate la data de 30.10.2008, cu o durată normată de 

utilizare de 10 ani, fiind amortizate integral încă de la data de 30.10.2018; 
- incubator Nou Născuți - 3 bucăți, achiziționate la data de 30.10.2008, cu o durată normată 

de utilizare de 10 ani, fiind amortizate integral încă de la data de 30.10.2018; 
- incubator transport – 2 bucăți, achiziționate la data de 30.10.2008 și respectiv 30.12.1996. 

durată normată de utilizare de 10 ani. 
Dotarea unității cu aparatură performantă, de ultimă generație, este unul din factorii cei mai 

importanți care conduc la creșterea adresabilității populației către secțiile spitalului, conducând 
implicit la creșterea veniturilor. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 294,00 mii lei, pentru achiziția a 7 incubatoare închise. 
 
12. Incubator deschis – 2 bucăți – 72,00 mii lei 
 

Prin adresa nr. 2485/21.01.2019, însoțită de Nota de fundamentare, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu - Jiu a solicitat alocarea fondurilor pentru achiziționarea a 2 incubatoare deschise, 
pentru dotarea Secției Neonatologie, deoarece cele existente sunt foarte vechi și prezintă 
defecțiuni frecvente, punând în pericol viața nou - născuților. 

Conform listei de aparatură medicală, în cadrul secției Neonatologie, există 2 incubatoare 
deschise achiziționate la data de 30.12.1996, cu o durată normată de utilizare de 10 ani, fiind 
amortizate integral încă de la data de 30.12.2006. 

Pentru creșterea adresabilității populației către secția Neonatologie, respectiv pentru 
creșterea veniturilor spitalului, se impune achiziționarea a 2 incubatoare deschise. 
 Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 72,00 mii lei, pentru achiziția a 2 incubatoare deschise. 
 
13. Mamograf digital – 1.290,00 mii lei 
 
 Aparatul Mamograf existent, a fost achiziționat la data de 15.03.2002, având o durată 
normată de funcționare de 12 ani, aparatul fiind amortizat integral la data de 15.03.2014. 

Datorită uzurii fizice și morale a aparatului, actul medical nu se poate desfășura în 
condiții optime, fapt ce influențează calitatea tratamentului bolnavilor. 
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Având în vedere atât frecvența apariției defecțiunilor la aparatul existent, cât și faptul că 
piesele necesare repunerii în funcțiune nu se mai fabrică, apar foarte des sincope în activitatea 
serviciilor de specialitate, cu impact asupra diagnosticării corecte a pacienților. 

Prin adresa nr. 2485/21.01.2019, însoțită de Nota de fundamentare, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu - Jiu a solicitat alocarea fondurilor pentru achiziționarea unui mamograf digital, 
care să satisfacă necesitățile spitalului privind eficientizarea actului medical în cadrul Serviciului 
de Radiologie și Imagistică Medicală. 

De asemenea, având în vedere faptul că aparatul existent este vechi, acesta nu mai poate 
fi inclus în lista de aparatură medicală pentru încheierea contractului cu CASJ Gorj, determinând 
o valoare mai mică pentru serviciile medicale paraclinice. 
      Achiziționarea unui aparat nou, ar conduce nu numai la creșterea calității actului medical 
cât și la obținerea unui punctaj mai mare la evaluarea Laboratorului de radiologie și imagistică 
medicală din punct de vedere al dotării, fapt ce determină majorarea valorii contractului încheiat 
cu CASJ Gorj. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 1.290,00 mii lei, pentru achiziția unui mamograf digital. 
 
14. Electrodermatom – 40,00 mii lei 
 

Prin adresa nr. 2485/21.01.2019, însoțită de Nota de fundamentare, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu - Jiu a solicitat alocarea fondurilor pentru achiziționarea unui electrodermatom, 
necesar pentru efectuarea intervențiilor de prelevare grefe piele la pacienții care au suferit arsuri, 
ceea ce ar contribui la eficientizarea actului medical în cadrul Compartimentului de chirurgie 
plastică. 
  În structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu, există 
Compartimentului de Arși în  cadrul Secției Chirurgie Generală I. 

În prezent, la acest compartiment există angajat un medic de specialitate detașat de la un 
alt angajator, până la ocuparea postului vacant prin concurs. 

Pentru asigurarea asistenței medicale de specialitate și încheierea de contracte de 
furnizare de servicii medicale cu CASJ Gorj este necesară dotarea Compartimentului de arși, cu 
un aparat electrodermatom, aparat care nu există în prezent în dotarea spitalului. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 40,00 mii lei, pentru achiziția unui electrodermatom. 
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1.730,12; 
16,69%

8.639,14; 
83,31%

Cap. 66.02„Sănătate”  -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de
funcţionare

secţiunea de
dezvoltare

 
 
              

   În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 66.02 „sănătate”, cheltuielile 
secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 16,69%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează ponderea majoritară de 83,31%. 
 
 

Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” – propunem alocarea sumei de 29.580,51 
mii lei, din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 27.320,60 mii lei, cuprind: 

 
- cheltuieli de personal – 3.205 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 1.171,20 mii lei; 
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice –  13.916,90 mii lei; 
- alte cheltuieli – 9.027,50 mii lei. 
 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.259,91 mii lei, se defalcă pe 

următoarele titluri de cheltuieli: 
 

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare – 1.171,91 mii 
lei; 
- active nefinanciare – 1.088 mii lei. 
 

27.320,60; 
92,36%

2.259,91; 
7,64%

Cap.67.02 „Cultură, recreere şi religie” -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare
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În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 67.02 „cultură, recreere şi 
religie”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 92,36%, iar 
cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 7,64%. 

 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se 

repartizează astfel: 
 

 
1. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” - propunem alocarea sumei de 3.541,82 

mii lei,  din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 3.175 mii lei, cuprind: 
 

- cheltuieli de personal – 2500 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul instituției, 
precum şi indemnizaţiile de delegare plătibile în condiţiile legii; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 675 mii lei, estimate a se utiliza pentru plata utilităţilor, 
asigurarea achiziţiei de materiale pentru întreținere și curăţenie, precum şi a furniturilor de birou, 
rechizite, piese de schimb, materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii instituţiei, 
asigurarea sustenabilităţii Programului Biblionet, de contabilitate, servicii mentenanță, 
informatizarea, întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor secţiilor bibliotecii,  precum și achiziţionarea 
de cărţi, publicaţii şi materiale documentare etc. De altfel, se vor achiziționa un număr de 20 
bucăți rafturi pentru dotarea spațiului destinat centrului de formare profesională și a celor 
destinate publicului ( Sala de lectură și Secția de împrumut - beletristică), precum și 
achiziționarea unui număr de 40 monitoare calculator pentru desfășurarea activității instituției. 
 

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 366,82 mii lei, cuprind: 
 

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – 236,82 mii lei 
 

Potrivit competențelor sale și în condițiile legii, Consiliul Județean Gorj asigură cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean. În acest sens, instituția a 
susținut, încă din anul 2013, proiectul ”Centrul Europe Direct Gorj”, finanțat în cadrul 
programului ”Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Rețelei Europe 
Direct pentru perioada 2013 – 2017”, potrivit Acordului Cadru nr. AC 16/2013-2017, semnat 
între Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană și Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj. 

 
Pentru anul 2019, a fost aprobat planul de lucu pentru proiectul „CENTRUL EUROPE 

DIRECT GORJ” cu o valoare totală de 49.800 Euro, din care: 
- finanțare de la Comisia Europeană  - 24.900 Euro, echivalent în lei în sumă de 118,41 

mii lei (50%); 
-  cofinanțare de la Consiliul Județean Gorj – 24.900 Euro, echivalent în lei în sumă de 

118,41 mii lei (50%). 
La stabilirea valorii în lei a proiectului a fost utilizat cursul inforeuro pentru luna ianuarie 

2019 (1 euro=4,755 lei). 
Prin urmare, propunem cuprinderea sumei de 236,82 mii lei în bugetul propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2019, din care: 
 finanţare nerambursabilă – 118,41 mii lei; 
 cofinanţare – 118,41 mii lei. 
 

- active nefinanciare - 130 mii lei, reprezintă cheltuieli destinate achiziţionării unor licențe 
Windows, Indesign, Office, licențe antivirus Bitdefender și Adobe Photo-Shop precum și a unui 
sistem de climatizare ce va fi amplasat la mansarda sediului central al instituției, precum 
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achiziționarea unui laptop necesar pentru desfășurarea activității serviciului financiar 
contabilitate din cadrul unității. 
 

2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj -  propunem alocarea sumei de 1050 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare, astfel: 

 
- cheltuieli de personal – 705 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul instituției, 
precum și indemnizațiile de delegare plătibile în condițiile legii; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 335 mii lei, reprezintă cheltuieli necesare pentru plata 
utilităţilor, c/val servicii telefonie, internet, rechizite, furnituri de birou, materiale consumabile, 
carburanți, cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, materiale pentru curăţenie, servicii 
mentenanță, plata unor manifestări şi acţiuni culturale, reparaţii curente, precum şi alte cheltuieli. 
Se vor procura obiecte de inventar conform Programului anual al achizițiilor pe 2019 (2 bucăți  
imprimantă laser necesare activității  de tehnoredactare).  
  În conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliţi în Contractul cu managerul 
instituţiei, CJCPCT Gorj îşi va dezvolta activitatea profesională în teritoriu, pentru anul 2019 
fiind prevăzute printre altele: 

-  continuarea  principalelor proiecte din cadrul Programului ,,Centenarul Marii 
Uniri în Gorj”; 

-  editarea publicațiilor ,,Portal Măiastra”, ,,Revista Jiului de Sus”, ,,Bilete de 
papagal”, ,,Crinul Satelor”, ,,Hazul”, a 3 monografii sau studii de istorie culturală, a unor 
albume și pliante care promovează imaginea culturală a Gorjului; 

- transformarea Simpozionului național ,,Satul românesc” în evenimentul 
,,RURALFEST”  închinat obiceiurilor  și tradițiilor meșteșugurilor gorjenești; 

-  amplificarea relațiilor culturale internaționale ale instituției, prin organizarea la 
Târgu – Jiu a unor evenimente culturale  comune cu alte țări. 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 10 mii lei, cuprind: 

 
- active nefinanciare - 10 mii lei, reprezintă cheltuieli destinate achiziţionării unor 

licențe Windows și Office, licențe antivirus Kaspersky și un Router Wireless cu 
amplificator necesar în sala de expoziții a instituției. 

 
     

3.  Consiliul Judeţean Gorj - propunem alocarea sumei de 11.071,79 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 9.188,70 mii lei, cuprind: 
 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 161,20 mii lei, astfel: 
 

1. CHELTUIELI NECESARE SUSŢINERII PROGRAMULUI PROPRIU ANUAL 
PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR CUPRINSE ÎN AGENDA 
CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PE ANUL 2019– 125,50 mii lei  

 
Având în vedere: 
- art. 9. alin (1) și  art. 91, alin. (1), lit. d), corelat cu alin. (5), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora: ”în cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, 
municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile 
administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea 
competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condițiile legii”; ”consiliul județean îndeplinește 
următoarele categorii principale de atribuții: (…) atribuții privind gestionarea serviciilor 
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publice din subordine”; ”consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind (…) cultura”; 

- Prevederile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 
întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu 
completările și modificările ulterioare; 

  
 Județul Gorj, prin Consiliul Județean, a fost promotorul și organizatorul mai multor 
activități cultural-turistice și de promovare a turismului,  dintre care cele mai importante au fost: 
 
- participarea la Târgul Internațional de Turism ”Feria Internacional de Turismo – FITUR”, 
desfășurat în  perioada 17-21 ianuarie 2018, la Madrid, Spania, în calitate de co-expozant în 
standul României deținut de Ministerul Turismului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- participarea, la cel mai mare eveniment de promovare turistică organizat în România, Târgul de 
Turism al României, desfășurat în perioada 15-18 noiembrie 2018, la ROMEXPO București, 
având ca parteneri: Școala Populară de Artă Târgu - Jiu, Muzeul Județean Gorj „Alexandru 
Ștefulescu“, Primăria Municipiului Târgu - Jiu, Centrul Național de Informare și Promovare 
Turistică „Constantin Brâncuși“ Târgu - Jiu, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului „Acasă la Brâncuși“ și Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Târgu – Jiu; 
- Ziua mondială a turismului; 
- comemorarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice şi ecumenice. 
  
 În vederea asigurării vizibilității Județului Gorj, ca destinație turistică, montană, culturală, 
monahală, de agrement şi de aventură, precum şi promovarea artei populare tradiționale şi a 
elementelor de folclor specifice județului şi în afara granițelor țării, începând cu anul 2015, 
Județul Gorj a participat la o serie de evenimente internaționale de profil, respectiv Târgul 
International ITB Berlin, ce s-a desfășurat în perioada 4-8 martie 2015, Ziua internațională a Iei, 
desfășurată la Viena, Austria, în perioada 24-25 iunie 2015, Târgul Internațional Ferien Messe, 
Viena, Austria ce s-a desfășurat în perioada 14 -17 ianuarie 2016, Târgul Internațional de Turism 
TT WARSAW, ce se s-a desfășurat în perioada 24-26 noiembrie 2016. 
 Potrivit Direcției Județene de Statistică Gorj, numărul turiștilor străini sosiți în județul Gorj 
în luna februarie 2018 a crescut de 1,6%  ori comparativ cu luna februarie 2017, în timp ce 
numărul turiștilor români a crescut de 1,2 ori. 
 În acest sens, propunem alocarea de sume în bugetul propriu general al județului Gorj 
pentru anul 2019, sume pentru continuarea programelor de promovare turistică, atât la nivel 
național cât și internațional. 

În anul 2018 s-au comemorat 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: 
desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România, 
formând Marea Unire de la 1918. În anul 2018, la 100 de ani de la acel eveniment, s-a sărbătorit 
CENTENARUL MARII UNIRI, fiind organizate o serie de manifestări culturale dedicate 
”Centenarului Marea Unire de la 1918” și evocării momentelor istorice parcurse de țările române 
în timpul primului Război Mondial, ca pași premergători ai înfăptuirii României Mari. 
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 Având în vedere că Anul Centenar s-a prelungit și în anul 2019, pentru a marca în 
continuare cei 100 de ani de la Marea Unire, se impune organizarea, în cursul anului 2019, a 
unor manifestări și festivități omagiale dedicate Marii Uniri și Zilei Naționale a României. 
 Autoritatea administrativ - teritorială județeană va organiza, pe parcursul anului 2019, cu 
sprijinul şi cu participarea reprezentanților autorităților locale, instituțiilor publice şi ai cultelor 
religioase, programe de comemorare dedicate memoriei eroilor României, ce cuprind acțiuni și 
manifestări dedicate aniversării și marcării faptelor de eroism. 

                             
 
 Consiliul Județean Gorj, în calitatea sa de susținător al educației, în condițiile prevăzute 
de legislația în vigoare, contribuie la continuarea tradiției performanței școlare și creează 
premisele pentru creșterea nivelului general de educație. 
 Elevii olimpici români sunt cei care vor duce România mai departe, prin eforturile și 
potențialul lor. Investiția în capitalul uman, prin educație, poate reprezenta cheia unei societăți 
mult mai bine și armonios dezvoltate, investiție pe care noi o putem face prin susținerea elevilor 
cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale și a profesorilor care i-au 
pregătit pe aceștia. 
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 Consiliul Județean Gorj va susține în continuare cele mai bune performanțe, prin 
premierea personalităților care contribuie la dezvoltarea și progresul societății, la promovarea 
județului, atât în țară, cât și în străinătate și persoanelor care obțin rezultate de excelență în 
diverse domenii de activitate.  
             Sumele necesare desfășurării evenimentelor prezentate mai sus sunt: 

Nr. 
crt. 

PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE 
Suma 

  -lei-      

1.  Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu 5.000 

2.  Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de turism 55.500 

3.  Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2019  40.000 

4.  Manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a României 5.000 

5.  Ziua mondială a turismului 2019 20.000 

  T O T A L 125.500,00 

 
- Ziua internațională a romilor – Potrivit prevederilor Legii nr. 66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 
aprilie ca Sărbătoarea etniei romilor din România, art.2 alin.1: ”Ministerul Culturii şi Cultelor, 
autorităţile administraţiei publice centrale, cu atribuţii în domeniul asigurării egalităţii de şanse şi al 
combaterii discriminării, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini 
material şi financiar organizarea de manifestări publice şi a unor acţiuni social-culturale dedicate 
sărbătoririi acestei zile”, se vor organiza manifestări publice şi acțiuni social-culturale dedicate 
sărbătoririi acestei zile. Manifestările au ca scop promovarea tradițiilor și a obiceiurile reprezentative ale 
romilor, intenția fiind aceea de a contribui, în acest fel, la promovarea interculturalității, a toleranței, 
diversității culturale și a respectului reciproc pentru buna conviețuire a tuturor cetățenilor, indiferent de 
apartenența etnică. 
- Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale. Se vor 
realiza materiale de promovare a județului Gorj ca destinație turistică (pliante, broșuri, pixuri, hărți, stick 
de memorie, brelocuri și alte materiale de promovare, inscripționate cu denumirea județului/sigla 
județului/imagini reprezentative din județ) ce vor fi distribuite cu titlu gratuit la târgurile de turism la care 
se va participa în cursul anului 2019. Se vor achiziționa servicii de  închiriere spațiu expozițional la 
minim un târg de profil. 
- Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2019 – se vor acorda premii pentru 
sportivii şi colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale şi 
naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii şi profesorii care au obținut distincții la olimpiadele 
internaționale şi concursurile internaționale şi naționale pe discipline de învățământ şi pentru profesorii 
care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.  
- Manifestări culturale dedicate Marii Uniri și Zilei Naționale a României – Pe parcursul anului 2019 
se vor organiza o serie de evenimente culturale dedicate Centenarului Marii Uniri precum și evenimente 
dedicate Zilei Naționale a României. Pentru organizarea acestora se vor achiziționa baloane, cocarde și 
steaguri tricolore ce vor fi distribuite cu titlu gratuit participanților la aceste evenimente. De asemenea, se 
vor organiza sesiuni de comunicări pentru care se vor realiza mape de prezentare, bloc-notesuri, pixuri și 
pliante cu informații despre evenimente etc. 
- Ziua mondială a turismului 2019 - La 27 septembrie, cele peste 155 de țări membre ale Organizației 
Mondiale a Turismului (OMT) sărbătoresc, în fiecare an, Ziua mondială a turismului. 
Celebrarea unei Zile mondiale a turismului a fost stabilită în cadrul sesiunii Adunării Generale a 
Organizației Mondiale a Turismului din septembrie 1979, de la Torremolinos, din Spania, pentru data de 
27 septembrie. OMT este Agenția Națiunilor Unite care coordonează promovarea la nivel internațional în 
ceea ce privește turismul responsabil, durabil şi accesibil. În prezent, OMT numără 156 de state membre 
cu drepturi depline. România a fost aleasă, la începutul lunii septembrie 2017, la Chengdu (China), în 
cadrul lucrărilor celei de-a 22-a ediții a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Turismului. 
Reprezentanții OMT stabilesc o temă anuală de dezbatere şi o ţară gazdă în fiecare an, punând în prim-
plan probleme de actualitate. Se va organiza un simpozion și se vor achiziționa servicii de tipărire hărți, 
broșuri, pliante etc., precum și achiziționarea de pixuri, mape de prezentare și alte produse de promovare. 
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Faţă de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu general al județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 125,50 mii lei. 
 

2. SERVICII DE TIPĂRIRE/ MULTIPLICARE - AGENDA CULTURALĂ A 
JUDEȚULUI GORJ PENTRU ANUL 2019 ȘI CALENDARUL PIEȚELOR, 
TÂRGURILOR ȘI BÂLCIURILOR 2019 – 35,70 mii lei 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La nivelul județului, se elaborează anual, agenda principalelor manifestări culturale, 
denumită generic ,,Agenda culturală a județului Gorj”, Consiliul Județean Gorj având rolul 
de coordonator, precum și de organizator al principalelor activități cu impact 
regional/național/internațional, alături de alte instituții, asociații şi fundaţii de profil.  
 ,,Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2019” reprezintă o sinteză a 
evenimentelor majore, aniversări și comemorări ale marilor personalități ale județului Gorj, în 
care sunt menționate toate manifestările cultural - ştiinţifice şi educative ale instituțiilor culturale 
ale Județului Gorj, cuprinzând datele de contact ale acestor instituții pentru toți cei interesați în 
descoperirea culturii și tradițiilor gorjenești.  
 ,,Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2019” va fi editată sub forma unei 
broșuri care va fi distribuită, gratuit, principalelor instituții de cultură din țară (Ministerul 
Culturii, Institutul Național de Cultură, Biblioteca Națională etc.), precum și tuturor primăriilor 
din județul Gorj, instituțiilor culturale din subordinea UAT-Județul Gorj. 
 ,,Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2019” reprezintă enumerarea celor mai 
importante piețe, târguri și bâlciuri care se organizează anual pe teritoriul județului Gorj și va fi 
editat sub formă de pliant, cuprinzând informații referitoare la data, locația și tipul de eveniment 
organizat. Aceste târguri și bâlciuri sunt manifestări arhaice pe teritoriul județului nostru, ele 
păstrând tradițiile, specificitatea și cultura populară a județului Gorj.   
 ,,Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2019” va fi distribuit unităților 
subordonate pentru a se implica în organizarea de activități cultural - artistice în spațiul de 
desfășurare a piețelor, târgurilor și bâlciurilor, precum și agenților economici și unităților mass-
media din județul Gorj care au interesul de a se implica în mediatizarea și promovarea 
obiceiurilor, tradițiilor și culturii locale.  
 Aceste materiale sunt destinate susținerii și promovării activităților turistice și culturale, 
precum și a valorilor culturale ale Gorjului, vor fi postate și pe site-ul Consiliului Județean Gorj, 
la rubrica manifestări culturale: http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/informatii-
utile/cultura-patrimoniu/ . 

Față de cele expuse, propunem prevederea în bugetul propriu general al județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 35,70 mii lei pentru serviciile de tipărire/multiplicare a celor 
două lucrări. 
 

http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/informatii-utile/cultura-patrimoniu/
http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/informatii-utile/cultura-patrimoniu/
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- transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 13.916,90 mii lei, reprezentând subvenţii 
pentru finanţarea cheltuielilor curente acordate instituţiilor de cultură autofinanţate, în 
completarea veniturilor  proprii realizate de către acestea, după cum urmează: 
 
 Muzeul Judeţean Gorj – 3.944,40 mii lei, din care 150,65 mii lei sume neutilizate 
CENTENAR; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” - 5.551,50 mii lei; 
 Şcoala Populară de Artă - 4.421 mii lei. 
 
- alte cheltuieli - 9.027,50 mii lei, sunt previzionate pentru finanţarea unor cheltuieli privind: 

 
 

1. FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU 
ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES GENERAL – 550 mii lei 

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot avea calitatea de autorități 
finanțatoare pentru activități de interes public județean. 

Consiliul Județean Gorj poate acorda finanțări nerambursabile din fondurile publice 
proprii pe baza de contracte de finanțare, ca urmare a participării la procedurile de selecție 
publică de proiecte de interes județean, persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop 
patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute 
conform legii.  

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activitățile, 
costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror 
alegere este justificată. Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate 
cu criteriile generale de evaluare prevăzute în prezenta lege, precum şi cu criteriile specifice de 
evaluare care vor fi elaborate de fiecare autoritate finanțatoare.   

Conform art. 5 din Legea nr. 350/2005 ”atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite 
atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea 
acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4.”  

De asemenea, potrivit art. 10 din Legea nr. 350/2005 ”atribuirea de contracte de 
finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate 
anual în bugetele autorităţilor finanţatoare.”  

 Județul Gorj, în anul 2019, îşi propune să susțină, prin acordarea de finanțare 
nerambursabilă din fonduri publice, proiectele şi programele structurilor sportive de drept privat 
şi ale asociațiilor pe ramură de sport. 

Față de cele prezentate, propunem prevederea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe 
anul 2019, a sumei de 500 mii lei pentru asigurarea finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general – domeniul sport. 

 
 Asociația Culturală ARMONIA Târgu - Jiu este persoană juridică de drept privat, 

fără scop lucrativ, constituită în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare, act normativ cu caracter general în materia constituirii 
asociațiilor de drept privat.  

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 225 din 18.12.2017 s-a aprobat aderarea 
UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, la Asociația Culturală ARMONIA Târgu - 
Jiu, iar prin Sentința civilă nr. 3064/2018, pronunțată de Judecătoria Târgu - Jiu, în dosarul nr. 
3654/318/2018, rămasă definitivă, s-a luat act de această aderare și s-a dispus înscrierea acestei 
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modificări la actul constitutiv al asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa 
Judecătoriei Târgu - Jiu. 
 Ca urmare a îndeplinirii acestor formalități legale, prin Hotărârea Consiliului Județean 
Gorj nr. 89 din 25.06.2018 s-a aprobat cuantumul cotizației anuale ce revine UAT – Județul 
Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de membru al Asociației Culturale ARMONIA 
Târgu - Jiu, în sumă de 50 mii lei, plata sumei urmând a se efectua din bugetul propriu al 
Județului Gorj, în temeiul art. 46 din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit căruia veniturile structurilor asociative provin și 
din cotizațiile anuale, plătite de membrii fondatori sau aderenți ai acestora. 
 Suma aferentă cotizației anuale acordate Asociației Culturale ARMONIA Tg - Jiu va fi 
justificată pe baza de documente financiar-contabile din care să rezulte utilizarea acesteia în 
realizarea obiectivelor și scopului asociației. 
 Față de cele prezentate, propunem prevederea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe 
anul 2019, a sumei de 50 mii lei în vederea plății cotizației anuale ce revine UAT-Județul 
Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de membru al Asociației Culturale ARMONIA 
Târgu - Jiu. 
 

2. SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT – 200 mii lei 
 

În conformitate cu art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru 
unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, din bugetele locale ale 
judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:    

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;    
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;    
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;    
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;    
e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;    
f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă 

socială şi medicală ale unităţilor de cult;    
g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;    
h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute. 
 
Prin prisma solicitărilor din anii anteriori, propunem prevederea, în bugetul propriu 

general al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 200 mii lei, pentru susținerea unităților 
de cult, prin acordarea de sprijin financiar, în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare. 
 

3. Contribuţia pentru  plata personalului neclerical – 8.253 mii lei 
 

  În cadrul acestor categorii de cheltuieli, se propune alocarea, din bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, de transferuri în sumă de 8.253 mii lei, reprezentând 
contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind salarizarea personalului neclerical, 
pentru un număr de 354 posturi, repartizate judeţului Gorj prin Legea nr. 50/2019 a 
bugetului de stat pe anul 2019, finanțate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

 
4. Finanţarea altor acţiuni cu caracter social - cultural – 24,50 mii lei 

 
Comemorarea evenimentelor culturale, istorice şi ecumenice, de impact județean se 

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi 
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operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 45, alin. 
(3) și art. 46 potrivit cărora: ”autoritățile administraţiei publice locale vor organiza programe 
proprii de comemorare cu sprijinul şi cu participarea reprezentanţilor autorităţilor centrale şi ai 
cultelor religioase din teritoriu”; ”finanțarea activităților de comemorare a eroilor se face din 
bugetul de stat prin bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, pentru acțiunile organizate 
de acestea, din bugetele unităților administrativ-teritoriale, sau din resursele proprii alte altor 
categorii de organizatori, după caz”. 

 

                  
 

   
Astfel, în vederea achiziției de jerbe de flori pentru comemorarea eroilor neamului, 

propunem prevederea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 24,50 mii 
lei. 

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.259,91 mii lei, cuprind: 
 

 
-  proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 935,09 mii lei 

 
 Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei 

memoriale Iosif Keber”, COD MySMIS 116188, este finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural.  
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 Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 170 din 11.07.2017, 
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și 
UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 
 Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif 
Keber”. 
 Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  

 conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber; 
 valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context 

turistic. 
 Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: lucrări de consolidare și 
restaurare a clădirii; lucrări de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări de 
refacere împrejmuire incintă; lucrări de intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare; lucrări de 
instalații; crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități; iluminat arhitectural pentru 
punerea în valoare a monumentului istoric; lucrări de amenajare a curții exterioare; activități de 
audit financiar extern; activități de marketing și promovare a obiectivului istoric; activități de 
informare și publicitate. 
 Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de 
activități și servicii complexe. Pe lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte 
memoriale, vor avea loc ateliere creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, hand-made, 
inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din materiale reciclabile), activități de art-
terapie pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. 
 Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a casei memoriale Iosif Keber” este de 2.168,75 mii lei, respectiv: 

- 1.738,30 mii lei finanțare nerambursabilă; 
- 430,45 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:  

 394,97 mii lei - contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile; 
 35,48 mii lei - contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 

2%). 
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 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2022, conform actului 
adițional la contractul de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, a următoarelor sume: 
 
Venituri totale – 935,09 mii lei, din care: 
 -Venituri  proprii – 336,24 mii lei; 
 -Excedent rămas la finele anului 2018 – 54,34 mii lei; 
 -Subvenții de la bugetul de stat – 72,22 mii lei; 
 -Finanțare externă nerambursabilă – 472,29 mii lei. 
 
Cheltuieli totale – 935,09 mii lei, din care: 
 -Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (2%)– 11,11 mii lei; 
 -Contribuția de la bugetul de stat – 72,22 mii lei; 
 -Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 472,29 mii lei; 
 -Cheltuieli neeligibile Consiliul Județean Gorj- 379,47 mii lei. 
 
 
- active nefinanciare, în sumă de 948 mii lei, în vederea efectuării  următoarelor cheltuieli 

de investiţii: 
 
1. Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană 

,,Christian Tell” – 735 mii lei  
 
Datorită faptului că în ultimii ani, cerințele privind oferirea de servicii culturale au 

crescut, s-a impus identificarea unor soluții privind crearea  unor noi spații în cadrul Bibliotecii 
Județene ,,Christian Tell”. Astfel, a apărut ca o necesitate minimală mansardarea actualului 
imobil, dându-se posibilitatea suplimentării spațiilor pentru depozitare, studiu, cât și pentru 
satisfacerea unor funcțiuni noi, cum ar fi biblionetul. 

În cursul anului 2017, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 5440/02.05.2017, cu o 
durată de execuție de 20 luni de la data comunicată prin ordinul de începere a lucrărilor. 

 
 

     
 

 
Pentru finalizarea lucrărilor, propunem prevederea, prin bugetul propriu al 

județului Gorj pe anul 2019, a sumei de 735 mii lei, pentru execuția lucrărilor, achitarea 
taxelor, a avizelor și a cotelor legale și plata serviciului de asistenţă tehnică prin diriginte 
de şantier, astfel: 

- 715 mii lei – execuție lucrări, taxe, avize și cote legale; 
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- 20 mii lei – servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de șantier. 
 

2. Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber – 63 mii lei  
 

În data de 11.07.2017 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul 
„Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif 
Keber”. 

În vederea realizării proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, prin certificatul de urbanism nr. 1562/02.11.2016, 
emis de Primăria Municipiului Târgu-Jiu, a fost impus avizul de securitate la incendiu, a cărui 
emitere a fost condiționată de realizarea obiectivului de investiție „Construire zid incintă latura 
de Nord – Casa memorială Iosif Keber”. 

Zidul de incintă propus are rolul de a proteja imobilul, monument istoric, în cazul 
izbucnirii unui incendiu la construcțiile amplasate pe latura de nord. 

Astfel, se impune realizarea unui zid din panouri metalice, din tablă profilată montată pe 
stâlpi metalici din profile laminate, care reazămă pe teren prin intermediul unor fundații izolate 
din beton armat. 

În anul 2017, a fost elaborată documentația tehnico-economică – faza Studiu de 
Fezabilitate, urmând ca în cursul anului 2019, pentru îndeplinirea condițiilor în vederea 
implementării proiectului mai sus menționat, să fie alocate fondurile necesare pentru elaborarea 
documentației tehnice (PT, DDE), achitarea taxelor și avizelor necesare obținerii autorizației de 
construire, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, execuția lucrărilor și asigurarea 
serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. 

 
Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj 

pe anul 2019, a sumei de 63 mii lei, astfel: 
-  8,5 mii lei, pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică; 
-  53  mii lei, pentru achitarea taxelor, avizelor, a cotelor legale și execuția lucrării; 
-  1,5 mii lei, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte  de șantier. 
 
 

3. Restaurarea și revitalizarea Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” – 150 mii lei 
 

 Programul RO-CULTURA este implementat în România de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de 
Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural și Consiliul Artelor 
din Norvegia, în calitate de Parteneri de Program din statele donatoare. 
 
 În cadrul acestui program urmează a se lansa, în perioada imediat următoare, Apelul de 
proiecte nr. 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, în cadrul căruia U.A.T.-
Județul Gorj este eligibil ca solicitant.  
 
 Categorii de activități considerate eligibile: 

- restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu statut de monument 
istoric (individualizate în Lista monumentelor Istorice actualizată și  aprobată prin Ordinul 
ministrului culturii și identității naționale), în care funcționează sau va funcționa după 
finalizarea restaurării: muzee, arhive, biblioteci, centre sau spaţii artistice şi culturale, 
teatre, cinematografe, opere, săli de concerte, alte organizaţii de spectacole, instituţii de 
patrimoniu filmografic şi alte infrastructuri, organizaţii şi instituţii artistice şi culturale 
similare; 
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- revitalizarea / punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin implementarea planului 
de valorificare a monumentului istoric; 
- activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc., destinate 
dezvoltării profesionale a membrilor echipei de proiect, precum și instruire vocațională. 

 Prin activitățile implementate, se va avea în vedere, pe cât posibil, îmbunătățirea 
accesibilității pentru public a patrimoniului cultural, inclusiv, dar fără a se limita, la digitizarea și 
alte tehnologii noi, îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu nevoi speciale (de exemplu, 
adaptarea infrastructurii de acces, indicații în Braille, exponate care pot fi atinse în muzee etc.) și 
promovarea diversității culturale în ceea ce privește prezentările, programele și vizitatorii. 
 Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” se încadrează în categoria 
monumentelor istorice eligibile în cadrul acestui apel de proiecte, fiind înscris în Lista 
monumentelor istorice (actualizată) la poziția 106 – COD LMI – GJ-II-m-B-09177, publicată în 
Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 13 bis/15.02.2016. 
 În cadrul obiectivului de investiție, principalele categorii de lucrări ce se vor executa vor 
fi: arhitectură, consolidări structură (după caz), instalații electrice curenți tari, instalații electrice 
curenți slabi, instalații sanitare, instalații termice. De asemenea, se va avea în vedere dotarea cu 
utilaje și echipamentele tehnologice aferente lucrărilor, precum și dotarea specifică activității 
muzeului de istorie. 
   În vederea îndeplinirii condițiilor prealabile accesării de fonduri nerambursabile în cadrul 
acestui program, pentru întocmirea aplicației de finanțare, se impune elaborarea Documentației 
tehnico-economice cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 - faza DALI (inclusiv 
expertiză tehnică, studiul geotehnic, documentație obținere avize și acorduri, precum și alte 
studii de specialitate necesare) și propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj 
pe anul 2019, a sumei de 150 mii lei, pentru achiziținarea documentației menționate. 
 

Cap. 68.02 „Asistenţă socială” - propunem alocarea sumei de 85.473,92 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 83.454 mii lei, cuprind: 
- cheltuieli de personal – 72.104 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 8.870 mii lei; 
- asistenţă socială – 2.050 mii lei; 
- alte cheltuieli – 430 mii lei; 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.019,92 mii lei, din care: 
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 – 1.016,22 mii lei;  
- active nefinanciare – 1.003,70 mii lei. 

83.454,00; 
97,64%

2.019,92;
2,36%

Cap.68.02 „Asistenţă socială” -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare
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În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 68.02 „asistenţă socială”, 

cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 97,64%, reprezentând 83.454 mii lei, 
iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 2,36%, reprezentând suma 
de 2.019,92 mii lei. 
 

În cadrul acestui capitol bugetar, se prezintă activitatea de asistenţă socială 
desfășurată în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj   
 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează activitatea specifică 
de asistență socială și de protecție a copiilor instituționalizați, de asigurare a serviciilor sociale 
oferite beneficiarilor, și temeiul prevederilor art.5 alin.7 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 
potrivit căruia ,,în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin 
derogare de la prevederile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 364/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 20 
alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi de la prevederile art. 40 alin. (1) şi art. 51 alin. (10) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a 
centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul judeţelor şi sectoarelor 
municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, 
iar finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale 
acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, după caz.” 
 
  Repartizarea sumelor pe subcapitole bugetare şi titluri de cheltuieli se prezintă astfel: 

 subcapitolul bugetar 68.02.05 „Asistenţă socială în caz de invaliditate” – 30.135,90 mii 
lei, din care: 

 25.372 mii lei – cheltuieli de personal; 
 4.325 mii lei – bunuri şi servicii; 
   150 mii lei – alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate; 
 288,90 mii lei – active nefinanciare. 

 
 subcapitolul bugetar 68.02.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copil” – 53.137,80 mii lei, 
din care: 

 46.732 mii lei – cheltuieli de personal; 
   4.545 mii lei – bunuri şi servicii; 
     280 mii lei – alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate; 
    866 mii lei – proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020;  
    714,80  mii lei  – active nefinanciare. 

 

act:32117%2021993700
act:39390%200
act:377494%2086341356
act:377494%20249129877
act:392986%200
act:114622%20249129880
act:114622%20263555029
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    subcapitolul bugetar 68.02.50 ,, Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 
sociale” – 2.200,22 mii lei, din care: 

 2.050 mii lei – asistență socială; 
    150,22 mii lei – proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020;  
  
 Cheltuielile de personal, în sumă de 72.104 mii lei, cuprind drepturile salariale ale 
personalului angajat și indemnizațiile de delegare plătibile în condițiile legii, avându-se în 
vedere: 

 prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia personalul de 
specialitate care își desfășoară activitatea în centrele pentru copii și adulții cu grade de 
handicap din mediul rural, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, la 
și de la locul de muncă; 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor   publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogare a unor termene; 
 Hotărârea nr. 18/ 31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 
137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine; 
 indexarea salariului minim pe economie, în conformitate cu prevederile Hotărârii de 
Guvern nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată. 

 
Astfel, la fundamentarea cheltuielilor de personal, pe lângă salariile de bază, au fost 

cuantificate sporurile acordate personalului de specialitate care își desfășoară activitatea în 
centrele de îngrijire și asistență socială, promăvările și avansările în tranșe superioare de 
vechime, precum și acordarea în condițiile legislației în vigoare, a voucherelor de vacanță și a 
normei de hrană pentru un număr de 1006 posturi ocupate.  

La finele anului 2018, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale şi evoluţia 
acestora  se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Complexul Nr. copii - cazuri 
active la 

01.01.2018 

Nr. copii-
cazuri 
active la  

31.12.2018 
1 Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul în dificultate Tg - Jiu 
71 73 

2 Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Novaci 

32 40 

3 Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti 

39 copii şi 4 
mame 

28 copii şi 
1 mama 

4 Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu 

66 73 

5 Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul cu handicap Tg - Jiu 

101 103 
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  6 Complexul de servicii alternative la 
protecţia rezidenţială Tg - Jiu 

30 copii si 5 
mame 

27 copii şi 
5 mame 

7 TOTAL 339 copii şi 9 mame 344 copii si 6 
mame 

           La finele anului 2018, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia acestora pe 
complexuri se prezintă astfel: 

 

Unitatea Capacitate Beneficiari 
01.01.2018 

Beneficiari la 
31.12.2018 

C.I.A.   Dobriţa 50 48 48 

C.R.R.  Dobriţa 11 11 11 
C.I.A.   Suseni 65 64 65 
C.R.R. Suseni 25 24 25 
C.R.R.N. „Bîlteni” 80 80 80 
C.R.R. „ Bîlteni” 90 90 90 
C.R.R. Tg-Cărbuneşti 41 41 41 
Total                  362                 358               360 

 
 
Cheltuielile cu bunuri şi servicii, în sumă de 8.870 mii lei, cuprind sumele necesare 

pentru buna funcţionare a activităţii proprii, furnituri, materiale de întreţinere şi plata utilităţilor 
privind consumurile curente de gaze naturale, energie, telefoane, internet, cheltuieli poştale, 
consumuri de rechizite şi materiale consumabile pentru desfășurarea activităţii salariaţilor în 
interesul şi folosul instituţiei, consumurile de carburanți, materiale și piese auto, cheltuieli cu 
deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, servicii 
de mentenanță, materiale de curățenie, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării 
continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în competenţa de 
rezolvare a instituţiei publice judeţene şi a centrelor din subordine.  

De asemenea, sunt prevăzute cheltuieli specifice activităţii de asistenţă şi protecţie 
socială, respectiv consumurile de medicamente şi materiale sanitare, uniforme şi echipament, 
lenjerii şi accesorii, obiecte de inventar, hrana asigurată persoanelor instituţionalizate în cadrul 
centrelor din subordine, conform Hotărârii de Guvern nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului 
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile 
publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu 
dizabilităţi şi persoanelor vârstnice şi Hotărârii de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea 
limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum și asigurarea sumelor 
stabilite ca limite minime de cheltuieli, aferente drepturilor de îmbrăcăminte, încălţăminte, 
materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport şi materiale cultural-sportive pentru 
copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu de tip 
rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, conform Hotărârii Consiliului 
Județean Gorj nr. 85 /11.09.2015. 
   
 

Cheltuielile privind ,,asistenţa socială”, în sumă de 2.050 mii lei, sumă comunicată prin 
adresa Ministerului Muncii şi Justiției Sociale nr.1438 / 27.03.2019, reprezentând  drepturi 
acordate persoanelor cu handicap pe anul 2019, defalcată pe articole de cheltuieli: 1.890 mii 
lei – art. 24 „transport”, 160 mii lei – art. 27 „dobândă”. 

 
,,Alte cheltuieli” în sumă de 430 mii lei, sunt cuprinse în buget conform Ordonanţei de 

urgenţă nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
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promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit căreia, începând cu data de 1 
septembrie 2017, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu 
angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de 
bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă pentru care nu au 
fost angajate persoane cu handicap, sumă repartizată pe cele două subcapitole bugetare, după cum 
urmează: 

- „asistență socială pentru familie și copil” – 280 mii lei; 
- „asistență socială pentru persoanele cu handicap” – 150 mii lei. 

  
 
  Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020, în sumă de 1.016,22 mii lei,  cuprind: 
 

1. Proiectul ,, Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor '' ce se va derula în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 - incluziunea 
socială și combaterea sarăciei, care urmărește creșterea numărului de asistenți maternali și 
sociali la nivelul comunității.  

În cadrul acestui apel sunt finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de 
competențe al profesioniștilor din sistemul de asistență socială (asistenți maternali și personal 
specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului) prin dezvoltarea de 
instrumente, proceduri, mecanisme noi și includerea acestora în programe de formare 
profesională. De asemenea, se are în vedere asigurarea necesarului de resurse umane prin 
identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să 
aibă această profesie. 

Proiectul urmează să fie implementat în parteneriat cu cele 47 de direcții generale de 
asistență socială și protecția copilului din țară. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului a județului Gorj a fost invitată, de către Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție, să participe, în calitate de partener în proiectul menționat, prin 
adresa nr. 13950/DGPDC/et/ 04.10.2018, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj la nr. 
20127/05.10.2018. 

În data de 01.11.2018 s-a semnat Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018, înregistrat 
la DGASPC Gorj la nr. 21989/01.11.2018, încheiat între Beneficiar (ANPDCA) și Partener nr. 
33 (DGASPC Gorj), prin care, instituția  va dezvolta, prin intermediul proiectului, rețeaua de 
asistenți maternali profesioniști de la nivelul DGASPC Gorj, precum și derularea de activități ce 
privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, 
îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora.  

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și 
a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și 
proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest 
sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali activi la nivelul întregii țări, 
precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a 
proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri 
operaţionale, care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și introducerea unui set 

de proceduri operaţionale destinat activității desfășurate de asistenţii maternali, prin susținerea 
unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în 
domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține module esențiale 
de educație digitală; 

- creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității. 
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În vederea realizării obiectivelor specifice vizate vor fi susținute următoarele tipuri de 
activități: 
 
 dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc în domeniul 
asistenței sociale în vederea acordării la nivelul comunității de servicii alternative la îngrijirea în 
instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în 
instituții la îngrijirea în comunitate. Noile instrumente/proceduri/mecanisme dezvoltate prin 
prezentul proiect vor include și dezvoltarea  unui  program de formare destinat asistenților 
maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției 
speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie; 
 susținerea unui program de formare profesională destinat asistenților maternali și 
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a 
copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie; 
 dezvoltarea rețelei de asistenți maternali. 

Se are în vedere identificarea și recrutarea atât a asistenților maternali activi în rețeaua 
actuală cât și a persoanelor interesate să devină asistenți maternali în vederea asigurării, pe de o 
parte, a resursei umane necesare reducerii numărului de copii și tineri institutionalizați, iar pe de 
altă parte, pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor care urmează să fie separați de familie în 
urma confirmării riscului de separare a copilului de familie.  

În vederea implementării acestei activități, pot fi derulate ca acțiuni suport campanii de 
conștientizare în vederea informării potențialilor membrii ai grupului țintă cu privire la 
beneficiile participării la activitățile proiectului. Totodată se are în vedere asigurarea resurselor 
financiare necesare remunerației asistenților maternali – atât a celor existenți în sistem cât și a 
celor ce urmează să fie recrutați. Cheltuielile salariale aferente remunerației asistenților maternali 
vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

Prin proiect se estimează derularea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, 
proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de competențe al 
personalului cu atributii în asistență socială, formarea profesională a persoanelor interesate să 
devină asistenți maternali profesioniști, precum și  rambursarea sumele financiare cheltuite cu 
plata salariilor AMP din cadrul DGASPC  Gorj  pentru perioada 2014-2018 și decontarea, prin 
proiect, a salariilor AMP pe care DGASPC Gorj estimează să-i angajeze, în număr de 10 
persoane /an, pe perioada 2019-2023, în total 50 de AMP. 

 
2. Proiectul ,,VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” se implementează în baza 

contractului de finanțare nr. POCU/465/4/4/128038 COD SMIS 2014+:128038 și acordului de 
parteneriat, încheiat între, Agenția Națională Pentru Egalitatea De Șanse Între Femei Și Bărbați, 
având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1) și Consiliul Județean Gorj în calitate de 
Partener 21, beneficiar fiind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 
Proiectul are o durată de implementare de 48 luni de la data semnării contractului de finanțare. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane 
aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-
profesionale/de formare profesională adecvată nevoilor specifice. 

Bugetul total al proiectului ” VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” ce a fost 
alocat Consiliului Județean Gorj, în calitate de partener, este de 1.137,17 mii lei (inclusiv TVA), 
din care 1.114,43 mii lei finanțare nerambursabilă și 22,74 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – 
Județul Gorj. 

Obiectivul specific al proiectului vizează creșterea și dezvoltarea rețelei naționale 
inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice. 

Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, se urmărește crearea unei rețele 
inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă a victimelor 
violenței domestice.   

Acest lucru se va realiza prin:  
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 identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru cearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice. Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniul 
public al județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu obligația de nu 
schimba regimul juridic și destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a 
proiectului ; 
 operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea 
asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 
 crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele 
violenței; 
 creșterea nivelului de integrare  socio-profesională a victimelor violenței domestice prin 
furnizarea de servicii de consiliere vocațională; 
 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestic. 

 
Managementul proiectului. Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 

financiare alocate, în concordanță cu prevederile Acordului de parteneriat, precum și asigurarea 
funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 

Resurse umane implicate : responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocațional, 
coordonator local, responsabil financiar. 

Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului, vor fi spațiul necesar pentru 
crearea locuințelor protejate și serviciile integrate complemntare de grupuri de suport și cabinete 
de consiliere. 

 
Cheltuielile privind ,,active nefinanciare”, în sumă de 1.003,70 mii lei, au fost 

fundamentate pentru următoarele obiective de investiţii: 
 

1) Forarea unui puț de mare adâncime pentru a asigura sursa proprie de apă la 
Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni – studiu de fezabilitate, proiect tehnic, execuție 
lucrări  – 227 mii lei; 
2) Fosă septică pentru Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor 

Novaci, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci, 
montaj și punere în funcțiune – 6,10 mii lei 
 Fosa septică a fost achiziționată la finele anului 2018, condițiile climatice ne mai fiind 
favorabile montării și instalării acesteia. Această locație nu este racordată la rețeaua de 
canalizare a orașului, iar cea existentă nu este corespunzătoare; 

3) Achiziție boiler 3000 litri, montaj și punere în funcțiune la Complexul de Îngrijire și 
Asistență Suseni – 31,90 mii lei; 

4) Achiziție mașină de spălat industrială - 30 mii lei, necesară  Complexului de Recuperare 
și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bîlteni, cea din dotare a fost achiziționată în anul 
2006, a fost reparată de mai multe ori, ne mai funcționând la parametrii optimi la această dată. 
5) Modernizare instalație stingere incendiu la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj din str. Siretului, nr. 24 – 8,20 mii lei, necesari elaborării 
donumentației tehnico-economice;  
 Instalația electrică de la sediul administrativ al D.G.A.S.P.C. GORJ din str. Siretului nr. 
24, Tg-Jiu, funcționează așa cum a fost preluată de la SC. OMV PETROM SA, cu circuite 
electrice îngropate în perete și circuite electrice montate aparent, centralizate într-un tablou 
general cu siguranțe de protecție necalibrate, neexistând nici un element de protecție bine 
dimensionat raportat la puterea instalată pe fiecare circuit. În procesele verbale de control privind 
apărarea împotriva incendiilor și protecție civilă întocmite de către Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență Gorj, au fost semnalate nereguli la instalația electrică a clădirii. 
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6)  Sistem de încălzire la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de 
părinți Valea Gilortului - CSCCD Novaci – 7,20 mii lei necesari elaborării donumentației 
tehnico-economice;  
 
7)      Studii de teren, studii de fezabilitate și rapoarte emise de Asociatia Naționala a 

Evaluatorilor din Romania – 93,30 mii lei, necesare achiziționării unor terenuri pentru 
construcții; 

8)      Achiziționarea a cinci terenuri pentru construcții  – 600 mii lei, luând în considerare: 
 

- Redeschiderea apelului de proiecte 2 prin Programului Operaţional Regional 2014 - 
2020, Axa prioritară 8 ,, Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate şi Socială” - obiectivul 
specific 8.3 C - ,,grup vulnerabil copii”  POR- 2019; 
-  Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020, 
Planul Regional de Ocupare Sud-Vest Oltenia (PRAO) şi Planul Naţional de Dezvoltare 
(PND), precum şi de Strategia Judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj 
pentru perioada 2014 - 2020 şi a Planurilor operaţionale pentru implementarea strategiei pe 
perioada 2014 - 2020 a D.G.A.S.P.C. GORJ, în care sunt cuprinse direcţiile de acţiune, 
obiective generale, obiective speciafice şi rezultate aşteptate îndreptate spre dezvoltarea de 
servicii integrate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate; 
- Proiectul ANPDCA ,,Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor şi asigurarea 
tranziţiei acestora în comunitate, SIPOCA 2”; 
- Ordin nr. 25/13 februarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială; 
 - Planul de restructurare/reorganizare a centrelor rezidențiale persoane adulte cu dizabilități-
propunere spre avizare la ANPH.  
 

Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi – Tg - Jiu 
din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu a 
fost inclus în lista de rezervă a închiderii centrelor de plasament clasice pe proiectul 
SIPOCA 2.  

       Copiii beneficiari ai centrului de plasament au fost evaluați pe bază de instrumente 
de lucru elaborate de consultanții Băncii Mondiale, parteneră cu ANPDC  în cadrul 
proiectului SIPOCA 2. La finalul evaluării, în funcție de situația medicală, pshiologică, 
socială, educațională și respectând interesul superior al copilului, s-au stabilit măsurile și 
acțiunile cuprinse în Planul de închidere a Centrului de plasament. Concluzia evaluării a 
stabilit, cu precădere, măsuri alternative familiale la protecția rezidențială - integrare în 
familia naturală, plasament familial, asistență maternală, plasament în cadrul caselor de tip 
familial. 
 În vederea închiderii acestui centru, la acest moment soluţia oportună este transferul  
copiilor, în funcţie de nevoile fiecăruia, din Centrul de plasament destinat protecției 
rezidențiale a copiilor cu dizabilități în case de tip familial, cu scopul de a asigura 
beneficiarilor cele mai optime condiții de găzduire, precum și frecventarea serviciilor de tip 
centru de zi care se adresează comunității și înființarea 1(unui) centru de zi în comunitate. 
 În vederea închiderii Centrului de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu 
dizabilităţi Tg - Jiu din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 
speciale Tg - Jiu și pentru a fi respectate condițiile de eligibilitate impuse de Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020, axa prioritară 8 ,,Dezvoltarea Infrastructurii de 
Sănătate şi Socială” - obiectivul specific 8.3 C – „grup vulnerabil copii”, este imperios 
necesar a se înființa: 
-    serviciul social – case de tip familial (în funcție de mobilitatea beneficiarilor) și 
-    centru de zi cu o capacitate de 30 locuri. 
 Pentru acest deziderat este imperios necesar a se achiziționa de către D.G.A.S.P.C. Gorj 
suprafețe de teren eligibile cadastral pe care se vor desfășura lucrările de construcții pentru 
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aceste imobile, precum și achiziția de studii de teren/consultanță/studii de fezabilitate, studii 
ANEVAR în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare pe POR. 
 Faţă de cele prezentate, propunem alocarea în cadrul listei de investiţii a 
D.G.A.S.P.C. Gorj, pentru anul 2019,  a sumei de 600 mii lei, în vederea achiziționării a 5 
(cinci)  suprafețe de teren  pentru înființarea unor case de tip familial cu o capacitate minimă 
de 6 locuri - maximă de 12 locuri și un centru de zi de recuperare pentru copii, cu o 
capacitate de 30 de locuri. 

 
      Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” - propunem alocarea sumei de 
2.343,55 mii lei, din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 2.291,55 mii lei, cuprind: 

- cheltuieli de personal – 1.600 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 691,55 mii lei; 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, cuprind ,,active nefinanciare” în sumă de 52 mii lei. 

 

2.291,55;
97,78%

52,00;
2,22%

Cap.70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
 
                                În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 
97,78%, reprezentând suma de 2.291,55 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează o pondere de 2,22%, reprezentând suma de 52 mii lei. 

 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol se 

repartizează, astfel: 
 

1. Serviciul Public Salvamont – propunem alocarea sumei de 2.132 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 2.080 mii lei, cuprind: 
 

- cheltuieli de personal – 1.600 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 480 mii lei. 
 

Cheltuieli de personal – 1.600 mii lei, reprezintă salariile personalului din cadrul 
Serviciului Public Salvamont, respectiv personal contractual, precum şi indemnizaţiile de 
delegare plătibile în condiţiile legii.  

La stabilirea nivelului cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru anul 2019, s-au avut în 
vedere cheltuielile efectuate în anul anterior, acestea având caracter de regularitate de la un an la 



 
 

66 

altul, asigurându-se condiţii normale de funcţionare şi desfășurare a activității specifice 
instituției, cea de salvare montană. 

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii, bunurile de natura obiectelor de inventar 
cumulează suma de 70 mii lei, necesară achiziționării uniformelor și echipamentelor de lucru, 
protecție și salvare, în vederea înlocuirii celor existente, ce nu mai corespund din punct de vedere 
al caracteristicilor tehnice și al securității. 

 
 

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 52 mii lei, cuprind:  
 

 Cheltuielile privind ,,active nefinanciare”, în sumă de 52,00 mii lei, fundamentate 
pentru achiziționarea următoarelor active:   

- 15 mii lei, sumă necesară pentru achiziționare remorcă auto pentru transporturile 
specifice salvării montane, respectiv a transportului utilajelor, atv-urilor din dotare, precum și a 
altor materiale și echipamente din dotare, prin care se asigură o mai bună intervenție în 
desfășurarea activității de salvare montană, respectiv recuperarea salvatorului și accidentatului 
din abrupt; 

- 12 mii lei, pentru dotarea unității cu 3 rucsaci avalanșă prevăzuți cu sistem abs de 
declanșare, necesari pentru protecția salvatorilor atunci când intervin în zonele cu risc ridicat de 
avalanșă;  

- 25 mii lei, necesari pentru elaborarea documentației tehnico-economice, asigurarea 
serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului, achitarea taxelor, avizelor și 
acordurilor, pentru obiectivul ,,Modificare acoperiș Baza de intervenție Salvamont Rânca – 
Novaci”. 

Baza de intervenție Salvamont Rânca - Novaci a fost realizată în perioada 1997-2007, 
aceasta fiind inventariată în domeniul public al Județului Gorj și dată în administrare Serviciului 
Public Județean Salvamont Gorj. 

În ultimii ani, acoperișul Bazei de intervenție Rânca - Novaci a suferit avarii determinate 
de depunerile masive de zăpadă. 

Toate aceste degradări au caracter de repetabilitate, în sensul că se înregistrează în fiecare 
iarnă, conducând practic la o reparație permanentă a acoperișului după fiecare sezon rece. 

În vederea înlăturării cauzelor care determină apariția acestor degradări, s-au efectuat, 
împreună cu specialiști în domeniu, o serie de analize asupra formei/structurii acoperișului 
existent, singura soluție identificată pentru eliminarea acestor probleme fiind modificarea formei 
acoperișului, astfel încât, zăpada, să nu se mai depună în cantități mari, care să exercite o 
presiune permanentă asupra structurii acoperișului. 

În dorința de a soluționa unele aspecte constatate la Baza de intervenție Salvamont și, 
totodată, de dezvoltare a acesteia, în anul 2017, obiectivul de investiții Reabilitare, dezvoltare și 
amenajare Bază de salvare montană Rânca a fost inclus în Anexa nr. 1.B.II. Lista cuprinzând 
proiecte de investiții în turism de importanță locală a Hotărârii Guvernului nr. 558 din 4 august 
2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Masterplanul 
investițiilor în turism – și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, dar 
regimul de proprietate pe care se află amplasată construcția nu a permis accesarea acestui 
program de finanțare. 

Precizăm faptul că, în urma precipitațiilor sub formă de zăpadă din luna februarie 2019, 
acoperișul Bazei de intervenție Salvamont Rânca – Novaci a fost distrus parțial, în prezent 
infiltrațiile de apă rezultate în urma topirii zăpezii afectând spațiile interioare și existând 
pericolul ca acesta să fie dislocat în cazul apariției unor fenomene meteo caracterizate prin vânt 
puternic. 

În vederea realizării obiectivului de investiție ”Modificare acoperiș Baza de intervenție 
Salvamont Rânca – Novaci” este necesară elaborarea documentației tehnico-economice, 
respectiv expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), 
documentații obținere avize și acorduri conform certificatului de urbanism, proiect pentru 
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autorizarea executării lucrărilor, proiectului tehnic de execuție, precum și asigurarea verificării 
tehnice de calitate a documentației tehnice și asigurarea asistenței tehnice din partea 
proiectantului. 

Față de cele prezentate, propunem alocarea sumei de 25 mii lei, pentru elaborarea 
documentației tehnico-economice, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și 
achitarea taxelor, avizelor și acordurilor.  

 
   2. Consiliul Judeţean Gorj, în cadrul secțiunii de funcționare, propunem alocarea 

sumei de 211,55 mii lei, după cum umează:  
 
 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 155,50 mii lei – necesară pentru emiterea 
autorizaţiilor de transport şi licenţe traseu dus-întors, precum şi întocmirii de documentaţii 
tehnico-cadastrale necesare înscrierii bunurilor publice în evidenţa cadastral - juridică și 
patrimonială a Judeţului Gorj sau actualizarea/rectificarea unor documentații cadastrale existente, 
prin modificări intervenite asupra imobilelor din  proprietatea Județului Gorj, în conformitate cu 
prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost rectificată; 
- Reparații curente suma de 56,05 mii lei – necesară pentru realizarea unui dren perimetral la 
construcția Post Salvamont Tismana, pentru execuția lucrărilor, asigurarea serviciului de asistență 
tehnică din partea proiectantului, achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale.  

Ulterior finalizării lucrărilor în cadrul Proiectului ,,Realizarea sistemului integrat de 
salvare montană a județului Gorj”, implementat de UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean 
Gorj în perioada 2011-2014, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, cu ocazia vizitelor 
efectuate în scopul urmăririi comportării în timp a construcției la amplasamentul obiectivului, s-a 
constatat faptul că, la Postul Salvamont Tismana, imobilul prezintă umezeală excesivă în pereți și 
în pardoseală, aspect ce poate conduce în timp, la degradarea acestuia. 

În anul 2018 a fost elaborată documentația tehnică pentru realizarea unui dren perimetral 
la Postul Salvamont Tismana, în vederea înlăturării infiltrațiilor apărute la imobil. 

 Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 56,05 mii lei, astfel: 

- 1,19 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului; 
- 54,86 mii lei, pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 

 
 
 Cap. 74.02 „Protecția mediului” - propunem alocarea sumei de 1.456 mii lei, din 
care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 1.447 mii lei, cuprind: 

- cheltuieli de personal –1.387 mii lei; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 60 mii lei; 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, cuprind ,,active nefinanciare” în sumă de 9 mii lei. 
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1.447,00; 
99,38%

9,00;
0,62%

Cap.74.02 „Protecția mediului” -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
 
                În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 74.02 „Protecția mediului”, 
cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,38%, reprezentând suma de 
1.447 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,62%, 
reprezentând sumă de 9 mii lei. 

 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol, se 

repartizează astfel: 
 
1. Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor și Activităţi de Salubrizare Gorj – 
propunem alocarea sumei de 1.447 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare, astfel: 
 
- cheltuieli de personal – 1.387 mii lei, alocate pentru asigurarea salarizării personalului 
instituţiei, astfel cum este prevăzut în organigrama serviciului, precum şi alte drepturi de 
personal acordate potrivit prevederilor legale; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 60 mii lei, prevăzute în scopul asigurării bunei desfăşurări şi 
funcţionări a activităţii specifice de gestionare a deşeurilor, precum şi asigurarea 
managementului activităţii de salubrizare, respectiv cheltuieli cu plata utilităţilor pentru 
asigurarea iluminatului, consumul de gaze, forţă motrică, poştă, internet, telecomunicaţii, 
carburanţi, materiale consumabile, servicii de mentenanță etc. 
 
Consiliul Judeţean Gorj – propunem alocarea, în cadrul secțiunii de dezvoltare, a sumei de 
9 mii lei, reprezentând plata tranșei finale din studiul pentru menținerea calității aerului, 
achiziționat în anul 2016, în vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului, astfel 
cum prevede Legea nr. 104/2011. 
  
 

Cap. 84.02 „Transporturi” - propunem alocarea sumei de 151.585,50 mii lei, din 
care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 15.644 mii lei, cuprind: 

 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 12.632 mii lei; 
- rambursări credite – 3.012 mii lei; 

 
 În cadrul cheltuielilor privind „bunuri şi servicii” - propunem alocarea sumei 

de 12.632 mii lei, în vederea asigurării activităţii de întreţinere şi reparaţii curente drumuri 
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publice judeţene, precum şi pentru asigurarea semnalizării circulaţiei rutiere pe reţeaua de 
drumuri publice judeţene. 
 Drumurile publice județene au un rol foarte important în asigurarea accesibilității 
localităților, fiind complementare rețelei de drumuri naționale și asigurând conectivitatea cu 
rețeaua TEN-T în regiune.  
 Ca și componente principale ale sistemului de infrastructură judeţean, întreținerea și 
repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact semnificativ şi benefic în 
dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei, 
facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale, prin 
reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea eficienţei 
administrării reţelei judeţene şi, de asemenea, valorificarea potenţialului turistic şi economic, 
precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi transport.   
 Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri 
judeţene, cu o lungime totală de 835,302 de km, drumuri cu o stare de viabilitate relativ precară, 
determinată atât de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare 
(circa 50%), cât şi de traficul de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora.  
 După tipul îmbrăcăminţii, drumurile județene prezintă: 

- îmbrăcăminte asfaltică: 367,318 km 
- îmbrăcăminte din beton de ciment: 104,294 km 
- îmbrăcăminte asfaltică uşoară: 312,077 km 
- pietruit: 39,308 km 
- din pământ: 11,925 km 
- pavaj: 0,380 km 
 Pentru anul 2019, ne propunem, în continuare, ameliorarea stării tehnice a rețelei de 
drumuri județene, prin executarea unei palete largi de lucrări de întreţinere, care să asigure o 
stare de viabilitate adecvată, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de 
drumuri judeţene, astfel încât acestea să fie aduse la parametrii impuşi de cerințele tehnice în 
vigoare. 
 Astfel, realizarea lucrărilor de întreţinere curentă se va efectua conform prevederilor 
,,Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ 
AND 554-2002, a reglementărilor tehnice şi a standardelor din domeniu în vigoare la data 
aplicării. 
 Prin urmare, se va avea în vedere întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice 
judeţene de pe raza judeţului Gorj, în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea şi siguranţa traficului. 

 
Valoarea totală minimă estimată, necesară a se aloca în anul 2019, pentru lucrările 

de întreţinere şi reparaţii a reţelei de drumuri publice judeţene, este de  12.132 mii lei,, din 
care fondurile de la bugetul de stat, reprezentând ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri” sunt în cuantum de 11.632 mii lei. 

De asemenea, apreciem că este necesară și prevederea în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei minime de 500 mii lei, pentru asigurarea semnalizării circulației 
rutiere pe rețeaua de drumuri publice județene. 

 
 

 În cadrul titlului de cheltuieli ,,rambursări de credite” - propunem alocarea 
sumei de 3.012 mii lei, reprezentând valoarea ratelor ce urmează a fi achitate în anul 2019, din 
creditul bancar contractat în anul 2007, prin BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, în 
vederea finanţării obiectivului „Reabilitare DJ 661, Ţânţăreni – Târgu - Cărbuneşti – Săcelu - 
Crasna, km 0+000 - 69+040”, obiectiv de investiţie  ce a fost finalizat. 
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 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 135.941,50 mii lei, se defalcă după cum 
urmează: 

 
 la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020, în sumă de 40.590,74 mii lei,  cheltuielile programate sunt 
necesare pentru implementarea următoarelor proiecte: 

 
1. MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE 

CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, 
PÂNĂ ÎN DJ 675C”,  Cod SMIS 109005 
 

 
 

 
 Proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-
Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este 
finanțat 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.  
 Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 650 din 09.11.2017, 
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și 
UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 
 Bugetul total al proiectului este de 75.826,11 mii lei, din care: 71.795,20 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 4.030,91 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.465,20 mii lei 
contribuție la cheltuieli eligibile și 2.565,71 mii lei cheltuieli neeligibile). 
 Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea 
Drumului Județean 675 B”. 
 Obiectivul specific îl reprezintă ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și 
a gradului de confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”. 
 Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 

- lucrări de reabilitare a drumului județean;  
- lucrări de reabilitare de poduri; 
- lucrări de reabilitare de podețe; 
- realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; 
- modernizarea de stații de transport public; 
- realizarea de consolidări terasamente;  
- realizarea de marcaje longitudinale și transversale; 
- realizarea de accese la proprietăți; 
- realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale; 
- activități de audit financiar extern; 
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- activități de informare și publicitate. 
 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 
2019, a următoarelor sume: 
 venituri totale – 28.386,01 mii lei, din care: 

 venituri proprii – 1.558,34 mii lei; 
 excedent 2018 (Cerere rambursare 1 și cerere prefinanțare 1) – 1.367,76 mii lei 
 subvenţii de la bugetul de stat – 3.378,65 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 22.081,26 mii lei. 

 cheltuieli totale – 28.386,01 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli eligibile 2%)– 544 mii lei; 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile)– 1.190 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 3.536 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 23.116,01 mii lei. 

 
2. „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE 

TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, 
POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, 
ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67”,  Cod SMIS 
108998 

 

  
 

 Proiectul „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează 
localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, 
Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”, Cod SMIS 
108998, a fost depus spre finanțare 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.  
 Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 821 din 14.12.2017, 
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și 
U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 
 Bugetul total al proiectului este de 90.008,41 mii lei, din care: 87.619,81 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 2.388,60 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.788,15 mii lei 
contribuție la cheltuieli eligibile și 600,45 mii lei cheltuieli neeligibile). 
 Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea 
Drumului Județean 675 C”. 
 Obiectivele specifice: 
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale 
moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a 
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economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării 
traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport).  
 Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a 
gradului de confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675C)”. 
 Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 

- lucrări de reabilitare a drumului județean;  
- lucrări de reabilitare de poduri; 
- lucrări de reabilitare de podețe; 
- realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; 
- modernizarea de stații de transport public; 
- realizarea de consolidări terasamente; 
- realizarea de marcaje longitudinale și transversale; 
- realizarea de accese la proprietăți; 
- realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale; 
- activități de audit financiar extern; 
- activități de informare și publicitate. 

 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de 
finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 
2019, a următoarelor sume: 
 venituri totale – 7.204,35 mii lei, din care: 

 venituri proprii – 144,08 mii lei; 
 excedent 2018 (Cerere rambursare 1) – 244,89 mii lei; 
 subvenţii de la bugetul de stat – 741 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 6.074,38 mii lei. 

 cheltuieli totale – 7.204,35 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli eligibile 2%) – 144,08 mii 

lei; 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 0,00 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 936,57 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 6.123,70 mii lei. 

 
3. „REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 671B, km 4+500 – km 41+000, limita 

județului Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru - Lupoaia – Cătunele – Glogova 
– Cămuiești, județul Gorj”,  Cod SMIS 125982 

 
 Proiectul „ 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, a fost depus spre finanțare 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, nr. apelului de proiecte POR 2018/6/6.1 Apel de proiecte nefinalizate, Apel 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate.  
 În data de 22.11.2018 a fost semnat contractul nr. 3487 între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de 
Organism Intermediar și U.A.T. – Județul Gorj, în calitate de Beneficiar al finanțării. 
 Bugetul total al proiectului este de 38.175,30 mii lei, din care: 36.418,10 mii lei finanțare 
nerambursabilă și 1.757,20 mii lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (743,22 mii lei 
contribuție la cheltuieli eligibile și 1.013,98 lei cheltuieli neeligibile). 
 Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea 
Drumului Județean DJ671B”. 
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 Obiectivele specifice ale proiectului: 
 Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și 
locale moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică 
a economiei și îmbunatățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării 
traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport).  
 Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a 
gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Județean (671B)”. 
 Prin investiția propusă se urmărește: 

- Realizarea unui profil transversal tip conform prevederilor legale – drum județean cu două 
benzi de circulație; 

- Stoparea degradării infrastructurii și menținerea în exploatare a sistemului de drumuri din 
județul Gorj; 

- Realizarea unei structuri rutiere rezistente la traficul greu de perspectivă; 
- Asigurarea siguranței circulației auto și pietonale; 
- Asigurarea scurgerii apelor în lungul drumului; 
- Înlăturarea sau prevenirea apariției restricțiilor de circulație pe poduri și pasaje, asigurarea 

durabilității în timp a podurilor, crescând durata de exploatare; 
- Asigurarea semnalizării corespunzătoare a drumului; 
- Activități de audit financiar extern; 
- Activități de informare și publicitate. 

 Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2019, conform contractului de 
finanțare, estimăm că este necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe 
anul 2019, a următoarelor sume: 
 venituri totale – 5.146,53 mii lei, din care: 

 venituri proprii – 100 mii lei; 
 subvenţii de la bugetul de stat – 650,05 mii lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 4.250,32 mii lei; 
 alte sume primite de la UE – 146,16 mii lei. 

 cheltuieli totale – 5.000,38 mii lei, din care: 
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli eligibile 2%)– 100 mii lei; 
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 0 mii lei; 
- contribuția de la bugetul de stat – 650,05 mii lei; 
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 4.250,33 lei. 

 
 
 la titlul active nefinanciare, cheltuielile de capital însumează 95.350,76 mii lei, ce 

cuprind cheltuieli de proiectare şi execuţie aferente obiectivelor de investiţii, astfel: 
 
A. Obiective de investiții în continuare: 

 
1. ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 

Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), 
Județul Gorj” 
 

Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează 
localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până 
în DN 66 (E79), Județul Gorj” a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală și finanțat în baza contractului de 
finanțare nr. 315/27.07.2016 și a actului adițional 1628/30.12.2016. 

În data de 30.10.2017, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 13515 
privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce 
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traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, 
Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” 

 
Amplasamentul lucrării  
Drumul judeţean 673 Slivileşti-Şiacu-Borăscu-Turceni-Broşteni (DN66) asigură 

legătura rutieră între localităţile Slivileşti și Broşteni. Tronsonul din drumul judeţean 673 
se află localizat în partea de sud-vest a judeţului Gorj și tratează sectorul cuprins între 
localitatea Slivileşti şi localitatea Broşteni (DN66), traversând intravilanul oraşului 
Turceni şi teritoriile administrative ale comunelor Slivileşti, Bolboşi, Borăscu și 
Plopșoru. Drumul județean 673 se află în administrarea Judeţului Gorj, îndeplinind 
funcţia de drum public. 

Traseul DJ 673 prezintă degradări pe circa 70% din suprafața părții carosabile. În 
aliniament, pantele transversale sunt în general sub 2,5%, profilul tip „acoperiș” nefiind 
realizat pe multe porțiuni; de asemenea, profilul longitudinal prezintă neuniformități și 
necesită corecții. 

  
 

 
  
 
 
 Traseul drumului județean 673 

 
Necesitatea și oportunitatea lucrărilor de reabilitare a DJ 673 rezultă din caracteristicile 

tehnice și de exploatare ale drumului, care nu mai corespund normelor tehnice în vigoare, starea 
tehnică a acestuia, evaluată pe baza investigațiilor privind starea de degradare a îmbrăcăminții 
rutiere, fiind necorespunzătoare, impunându-se reabilitarea stucturii rutiere existente.  

Prin lucrările de reabilitare, se vor reduce cheltuielile de întreținere și reparații ale 
drumului, va crește viteza medie de circulație, reducându-se, astfel, consumul de carburant, 
durata și costul transporturilor de călători și marfă, asigurându-se, totodată, condiții de siguranță 
mai bune pentru participanții la trafic.   

  
Descrierea lucrărilor de bază 

 Lucrările de reabilitare a drumului judeţean constau în: 
 aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, 

asigurându-se, astfel, condiţii optime de siguranţă și confort pentru desfășurarea circulaţiei auto 
și pietonală; 

 realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice adecvate; 
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 asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; 
 tratarea zonelor cu cedări de fundaţie; 
 reabilitarea lucrărilor de artă (podurilor) de pe traseu, pentru a corespunde normelor de 

gabarit și încărcare actuale; 
 tratarea, în mod special, a traversării localităţilor, cu prevederea de măsuri de siguranţa 

circulaţiei, pe baza unui audit de siguranţa circulaţiei. 
  
 Până în prezent au fost efectuate plăți în sumă de 16.627,67 mii lei, lucrările executate 
până la data de 31.12.2018 constând în principal în: 

- strat de egalizare și strat de legatură pe o lungime de L=28,566 km; 
 

       

       
 

- accese proprietăți, 356 bucati; 
- șanțuri pereate, L=16.699 m; 
- poduri din beton armat, 7 bucăți. 
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Pentru anul 2019 se propun a se executa următoarele categorii de lucrări: 
- așternerea stratului de uzură pe întreaga lungime a drumului județean; 
- finalizarea lucrărilor de reabilitare la podurile amplasate pe traseul drumului județean; 
- execuția trotuarelor; 
- execuția pistelor de bicicliști; 
- execuția acostamentelor pe întreaga lungime a drumului județean; 
- finalizarea execuției la dispozitivele de preluare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri, accese la 
proprietăți, podețe transversale); 
- execuția semnalizării verticale; 
- execuția marcajelor transversale și longitudinale.  

Finalizarea lucrărilor este estimată la sfârșitul anului 2019. 
Menționăm că, fondurile necesare realizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 
Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul 
Gorj” vor fi suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 
28/2013, în baza contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice  

Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02 ,,Transporturi” 
pentru anul 2019 este de 27.175,43 mii lei, din care: 
- pentru execuția lucrărilor suma de 24.224,38 mii lei (rest rămas de executat la 
31.12.2018), respectiv 2.854,33 mii lei (cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 
- pentru cote ISC – 96,72 mii lei. 
 

2. ,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200 – km 14+700, Comuna Runcu, 
Județul Gorj” 

 
Sectorul de drum județean 672C propus a fi reabilitat pe o lungime de 4,5 km, cuprins 

între km 10+200 – km 14+700, face legătura între drumul național 67D și U.A.T.- Comuna 
Runcu. Sectorul analizat este dispus pe teritorul administrativ al comunei Runcu, de-a lungul 
satelor Răchiți și Runcu. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, 
drumul judeţean 672C este un drum de clasă tehnică IV. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcţii, anexa nr. 2 - Regulamentul privind conducerea şi 
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asigurarea calităţii în construcţii, drumul judeţean 672C se încadrează în categoria de 
importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală. 

Sectorul drumului județean 672C propus spre reabilitare, are lungimea sectorului analizat 
de 4,500 km, cuprins între km 10+200 – km 14+700. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DJ 672C, DN 67 – Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu – Lim. Jud. Hunedoara 
 

Descrierea lucrărilor de reabilitare  
- stabilirea axei proiectate, astfel încât să se folosească, într-o măsură cât mai mare, traseul 

existent, respectiv zestrea existentă; 
- asigurarea unei viteze de proiectare de 40 km/h; 
- reabilitarea sistemului rutier, prin realizarea unei structuri rutiere care să răspundă 

necesităţii traficului actual şi de perspectivă; 
- realizarea unei structuri rutiere, ce are în componenţă materiale preponderente în zona de 

amplasament a lucrării;  
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; 
- asigurarea continuităţii, respectiv descărcării dispozitivelor de colectare şi scurgere a 

apelor de suprafaţă prin podeţele existente şi proiectate; 
- asigurarea acceselor la proprietăți; 
- amenajarea intersecțiilor cu străzile şi drumurile laterale; 
- realizarea elementelor privind siguranţa circulaţiei. 

În data de 19.06.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 8116 privind 
execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum 
județean 672C, km 10+200 – km 14+700, Comuna Runcu, Județul Gorj”. 

În anul 2018 au fost executate lucrări în valoare de  2.731,32 mii lei, care au constat în:  
- execuția casetelor de lărgire a drumului județean pe lungime de 3,580 km; 
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- așternerea stratului de piatră spartă împănată; 
- strat de legătura pe o lungime de L=3,520 km; 
- strat de uzură pe o lungime de L=3,500 km; 
- accese proprietăți, 90 bucăți; 
- podețe transversale Ø500, 3 bucăți; 
- acostamente, L=3.500m. 
 
 

                        

     
 
                        
Pentru anul 2019 se propun a se executa următoarele categorii de lucrări: 

- strat de legătură pe lungimea de 980 m; 
- strat de uzură pe lungimea de 1 km; 
- execuția drumurilor laterale; 
- finalizarea execuției acceselor la proprietăți; 
- finalizarea execuției șanțurilor; 
- execuția acostamentelor drumului pe întreaga lungime a drumului; 
- execuția semnalizării verticale; 
- execuția marcajelor transversale și longitudinale. 

Finalizarea lucrărilor este estimată la sfârșitul anului 2019. 
Valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj pentru anul 2019, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 3.433,85 
mii lei, și este compusă astfel: 
- pentru execuția lucrărilor este de 3.078,10 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018), 

precum și 335,59 mii lei (cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 
- pentru cote ISC 20,16 mii lei. 

 
3.  ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km 18+920, Comuna Stănești, 

Județul Gorj” 
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Drumul județean  664A își are originea în drumul județean 664 (loc. Turcinești) și face 
legătura cu drumul județean 672B (loc. Ursați), asigurând accesul locuitorilor comunei Stănești 
cu reședința de județ Municipiul Târgu - Jiu. 

Sectorul de drum județean propus spre reabilitare, cuprins între km 16+020 – km 18+920, 
se desfășoară pe raza a trei unități administrativ teritoriale și anume: comuna Stănești, comuna 
Lelești și municipiul Târgu - Jiu. 

Drumul județean 664A deservește cu precădere locuitorii comunei Stănești, localitate 
situată în partea de nord a judeţului Gorj, pe direcţia drumului judeţean 664A. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, 
drumul judeţean 664A este un drum de clasă tehnică IV. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcţii, anexa nr. 2 - Regulamentul privind conducerea şi 
asigurarea calităţii în construcţii, drumul judeţean 664A se încadrează în categoria de 
importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală. 

Sectorul drumului județean 664A propus spre reabilitare are lungimea de 2,900 km, 
cuprins între km 16+020 – 18+920. 
 În data de 26.06.2018, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 8492. 

În anul 2018 au fost executate lucrări în valoare de 1.650,83 mii lei, care au constat în: 
a. Frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente pe lungimea de 2,9 km; 
b. Așternerea stratului de piatră spartă de 15 cm; 
c. Așternerea stratului de mixtură asfaltică - strat de legătură; 
d. Execuție șanțuri de pământ; 
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e. execuție podețe transversale – 2 buc. – montat tuburi; 
f. execuție podețe accese la proprietăți – 220m; 
g. execuție șanțuri dalate. 

                                      
Descrierea lucrărilor de reabilitare  
- stabilirea axei proiectate, astfel încât să se folosească, într-o măsură cât mai mare, 

traseul existent, respectiv zestrea existentă; 
- asigurarea unei viteze de proiectare de 50 km/h; 
- reabilitarea sistemului rutier prin realizarea unei structuri rutiere, care să răspundă 

necesităţii traficului actual şi de perspectivă; 
- realizarea unei structuri rutiere, ce are în componenţă materiale preponderente în 

zona de amplasament a lucrării;  
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; 
- asigurarea continuităţii respectiv descărcării dispozitivelor de colectare şi scurgere 

a apelor de suprafaţă prin podeţele existente şi proiectate; 
- asigurarea acceselor la proprietăți; 
- amenajarea intersectiilor cu străzile şi drumurile laterale; 
- realizarea elementelor privind siguranţa circulaţiei. 
 
În anul 2019 sunt propuse a se executa, în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km 18+920, Comuna Stănești, Județul 
Gorj”, următoarele categorii de lucrări: 

1. așternerea stratului de uzură pe lungimea de 2,9 km; 
2. finalizarea lucrărilor la podețele transversale; 
3. finalizarea execuției lucrărilor la podețele accese la proprietăți; 
4. finalizarea șanțurilor dalate; 
5. execuția marcajelor longitudinale și transversale; 
6. montarea indicatoarelor rutiere; 
7. execuția drumurilor laterale; 
8. finalizarea execuției acostamentelor. 
Finalizarea lucrărilor este estimată în luna aprilie a anului 2019. 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj pentru anul 2019, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 859,86  
mii lei , compusă astfel: 
- pentru execuție lucrări - 814,55 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018), precum și 

41,64 mii lei reprezentând cote manoperă conform O.U.G 114/2018; 
- pentru cote ISC – 3,67 mii lei.  
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4. ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, 
Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 
 

Drumul județean 672 E are lungimea de 15+687 km, poziția kilometrică 0+000 aflându-
se la intersecția cu DN 67 în localitatea Cornești.  

DJ 672 E trece prin următoarele localități: Cornești, la km 0+000, Câmpofeni, la km 
6+370, Arcani, la km 8+400 și Runcu, la km 14+750.  

 
DJ 672 E, Cornești-Stolojani-Câmpofeni-Arcani-Sănătești, Runcu 

             
 Drumul județean 672 E, Cornești-Stolojani-Câmpofeni-Arcani-Sănătești, Runcu, asigură 
legătura rutieră între drumurile naționale 67 și 67 D, precum și accesul pe cheile Sohodolului 
din comuna Runcu. 

  
Drumul județean 672 E se află localizat în centrul judeţului Gorj, străbatând un număr de 

3 comune, traversează un podiş având altitudini fără diferențe mari de nivel, aliniamentele având 
lungimi medii chiar de câțiva km, legate între ele cu curbe cu raze având valori medii sau mari. 
 În profil transversal, drumul existent prezintă următoarele elemente: 

- partea carosabilă – 5,4 - 6 m;  
- platforma minimă – 7 - 8 m ; 
- panta transversală în aliniament – 2,5 %. 

 Partea carosabilă prezintă următoarele degradări: 
- faianțări, cuiburi, exfolieri ale asfaltului; 
- tasări, văluriri; 
- gropi; 
-  burdușiri.  
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Degradări sub formă de gropi, faianțări, tasări, pe DJ 672E 

          
 Sistemul rutier 

Pe sectorul supus reabilitării și amenajării, cu o lungime de 15,687 km, sistemul rutier 
este alcătuit din: 

- fundaţie din balast; 
- îmbrăcăminte bituminoasă cu grosimi variabile. 

Scurgerea apelor 
Scurgerea în lungul drumului a apelor pluviale este asigurată, pe ambele părți prin 

existența, pe tronsoane relevante ca lungime, de şanţuri pereate cu beton sau şanţuri din pământ. 
Scurgerea apelor pe văi cu debit permanent sau a apelor pluviale dintr-o parte spre alta a 
drumului și pe sub acesta se face prin intermediul unui număr mare de poduri și podeţe. 

Şanţuri și rigole 
Asigurarea scurgerilor de ape pluviale se face în prezent prin şanţuri de pământ sau 

şanţuri pereate, din beton. 
         Şanţurile din pământ 

Acestea sunt, în special pe tronsoanele extravilane, parţial colmatate, neîntreținute și 
înierbate.  

Şanţurile pereate, din beton 
Acestea sunt parţial degradate, colmatate și neîntreținute, situându-se în localităţi.   
Podeţe transversale drumului 
În principal, la toate podeţele existente se înregistrează aceleaşi defecţiuni: culei monolite 

și aripi degradate generate de ciclurile de înghet și dezgheţ repetat, din cauza unei clase a 
betonului necorespunzătoare, timpane degradate de aceleaşi cauze, şanţuri pereate distruse, 
sferturi de con cu degradări, radier parţial sau total distrus și în mai toate situaţiile, podeţele sunt 
colmatate parţial sau total. Camerele de cădere sunt în general într-o stare bună,  necesitând mici 
reparaţii, fiind parţial colmatate. 
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Podețe transversale colmatate pe DJ 672 E 
 

Poduri 
Numărul podurilor (deschideri mai mari de 5,00 m) existente pe DJ 672 E Cornești-Stolojani-   

Câmpofeni-Arcani-Sănătești, Runcu este de 5 bucăți. 
 

        
Poduri pe DJ 672E 

 
Parapeți din beton sau metalici 
Pe unele tronsoane de drum, în special în profil mixt cu lungime mare a rambleului, în 

exteriorul unor curbe sau pe rampele unor poduri, au fost montaţi parapeți din beton sau metalici. 
Parapeții de beton sunt în totalitate degradați sau distruși, rămânând doar stâlpii din beton, lisele 
de beton lipsând. Parapeții metalici sunt executați pe tronsoane relativ scurte, mai ales pe unele 
rampe de poduri, au stâlpii și lisele ruginite, deformate, lisele sunt în bună parte desprinse de pe 
stâlpi sau lipsă, necesitând înlocuirea lor. 

Drumurile laterale 
Drumurile laterale ce intersectează drumul de reabilitat sunt asfaltate, marea majoritate 

balastate și o mică parte ca număr sunt de drumuri de pământ. În general toate drumurile laterale 
sunt într-o stare acceptabilă, fiind necesare, dacă structura rutieră a drumului lateral rămâne 
aceeaşi, corectări în general de mici dimensiuni. O parte importantă de lucrări, legate de 
drumurile laterale, o constituie podeţele, care, în general, sunt de lungimi insuficiente, sunt 
degradate, colmatate sau, în unele cazuri, lipsă. Se va avea în vedere execuția de podețe la 
drumurile laterale. 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: 
Reabilitarea drumului județean 672E, km 0+000 și km 15+687, ce traversează localitățile 

Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, Județul  Gorj, are ca scop: 
● îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului rural; 
● ameliorarea accesului la reţeaua de drumuri naţionale ce fac legătura cu acest drum 

judeţean; 
● ameliorarea accesului la alte obiective economice şi turistice din zonă. 
Proiectul va urmări viabilizarea, respectiv aducerea sectorului de drum județean la 

parametri tehnici actuali şi va consta în principal din: 
 rectificarea în plan, în profil transversal a elementelor sectorului de drum existent şi 

eliminarea punctelor periculoase, dacă este cazul; 
 modernizarea structurii rutiere; 
 amenajarea acostamentelor; 
 rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului județean expertizat; 
 amenajarea de rigole şi şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; 
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 amenajarea podeţelor în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor pluviale. 
De asemenea, drumurile laterale urmează a suporta lucrări de modernizare. 

 Prin finalizarea acestor lucrări de reabilitare a drumului judeţean 672E, locuitorii din zona 
drumului vor beneficia de condiţii optime de deplasare rutieră, fără a întâmpina greutăţi în 
deplasările zilnice, mai ales în anotimpurile ploioase.  

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene este o premisă importantă 
a creşterii dinamicii de dezvoltare socio-economică a judeţului, iar reabilitarea acestui sector de 
drum judeţean va duce şi la dezvoltarea turismului în zonă. 

Obiectivele generale sunt: 
• dezvoltarea şi modernizarea spaţiului românesc, prin legarea  drumului judeţean 672E, cu 

zonele centrale ale comunelor, cu şcoli, spitale, biserici, centre comerciale etc, precum şi cu 
drumurile naţionale 67 și 67D; 

• ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor şi ale activităţilor productive desfăşurate în zona localităţilor şi eliminarea stării de 
stres; 

• sprijinirea şi revigorarea activităţilor economice, sociale şi turistice, prin dezvoltarea unei 
infrastructuri minimale; 

•  încadrarea obiectivului în strategia de dezvoltare a localităţilor urbane. 
Obiectivele specifice sunt: 
• ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare; 
• îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din judeţ; 
• creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale; 
• îmbunătăţirea stării de sănătate prin creşterea frecvenţei controalelor şi intervenţiilor 

medicale; 
  • asigurarea fluenţei circulaţiei de vehicule, cu un consum minim de energie şi timp în 
condiţii de siguranţă şi confort; 
            • asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului prin amenajarea de 
podeţe, şanţuri şi rigole; 
   • îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumului şi reabilitarea căii de rulare a 
acestuia, ce va conduce la economisirea carburanţilor, a timpului de deplasare şi la diminuarea 
costurilor de operare a autovehiculelor. 

Necesitatea reabilitării drumului județean 672E, km 0+000 și km 15+687, ce traversează 
localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, rezultă din următoarele 
aspecte: 
▬ va asigura atât accesul locuitorilor la unităţile de ordin social şi administrativ din localitate, 
cât și accesul locuitorilor din  comunele Bălești, Arcani și Runcu, spre obiectivele socio-
economice; 
▬  asigurarea legăturii cu celelalte zone ale comunelor Bălești, Arcani și Runcu, va duce  la o 
creştere economică substanţială; 
▬  existenţa unor agenţi economici pe traseul drumului judeţean propus pentru reabilitare; 
▬  existenţa unor obiective economice pe acest traseu; 
▬ în zona drumului propus spre reabilitare, sunt unităţi de producție, care îşi desfăşoară 
activităţile zilnice în condiţii improprii de siguranţă şi confort. 

Reabilitarea drumului judeţean 672E, km 0+000 și km 15+687, ce traversează localitățile 
Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, din judeţul Gorj, se înscrie în aceste 
priorităţi şi poate fi un obiectiv important în dezvoltarea economico-socială şi  turistică a 
judeţului. 
 De asemenea, reabilitarea drumului judeţean 672E, km 0+000 și km 15+687, ce 
traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj, 
este necesară şi oportună, fiind un drum de legătură între două drumuri naţionale, drumuri ce fac 
legătura între zonele de şes ale ţării şi cele de munte, ducând astfel la dezvoltarea socio-
economică a zonei, precum şi la dezvoltarea turismului în această zonă, creând astfel noi locuri 
de muncă pentru locuitorii din zonă. 
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 În data de 27.07.2018 a fost semnat acordul contractual nr. 9987 privind servicii de 

proiectare (PT+DDE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări 
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile 
Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” în valoare de 23.793,54 
mii lei. 

A fost întocmită documentația tehnico-economică faza proiect tehnic + detalii de execuție 
și a fost emisă autorizația de construire. 

În anul 2018 au fost efectuate plăți în valoare de  337.58 mii lei pentru serviciile de 
proiectare. 

În anul 2019 sunt prevăzute a se executa următoarele categorii de lucrări: 
- execuție casete pentru lărgirea drumului; 
- execuție strat de binder; 
- execuție lucrări dispozitive de preluare și evacuare ape pluviale (șanțuri, podețe, etc.); 
-execuție lucrări de reabilitare poduri; 
-execuție accese la proprietăți. 
 
Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02 ,,Transporturi” pentru 

anul 2019 este de 11.896,77 mii lei, iar pentru anul 2020 este de 12.950,45 mii lei (din care 
1.391,25 cote manoperă conform O.U.G 114/2018), precum și 66,80 mii lei cote I.S.C. 

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor 
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile 
Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” vor fi suportate 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza 
contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației. 
 

B. Obiective de investiții noi: 
 

1. ,,Reabilitare  drum județean 665A, KM 1+650 – KM 3+650, Comuna  Bălănești, 
Județul  Gorj” 

 
 

Drumul județean DJ 665A Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui, are originea în DN 67, 
traversează teritoriile administrative ale comunelor Bălănești și Mușetești, până în drumul 
județean 665. Legătura  cu  drumul județean  665 și  drumurile comunale 15 și 6 este asigurată de 
drumul județean 665A, care este amplasat pe partea de nord a județului Gorj, fiind propus 
reabilitării pe un tronson cu lungimea de 2000,00 m. Acest drum se află în administrarea 
Consiliului Județean Gorj și îndeplinește funcția de drum public. 
 

Reabilitarea drumului județean DJ 665A este necesară pentru asigurarea unei stări de 
viabilitate corespunzătoare pe rețeaua de drumuri publice județene, în vederea desfășurării 
circulației rutiere în condiții de siguranță și confort. 

Sectorul de drum prezintă o stare de degradare accentuată, acest lucru ducând la 
îngreunarea desfășurării circulației rutiere în zonă, din punct de vedere al siguranței participanților 
la trafic. 
    

Fundamentarea necesității 
Reabilitarea sectorului de drum județean 665A, km 1+650–  km 3+650, comuna  

Bălănești, Județul  Gorj, are ca scop: 
● îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului rural; 
● ameliorarea accesului la reţeaua de drumuri naţionale ce fac legătura cu acest drum 

judeţean; 
● ameliorarea accesului la alte obiective economice şi turistice din zonă. 
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Proiectul va urmări viabilizarea, respectiv aducerea sectorului de drum județean la 
parametrii tehnici actuali şi va consta în principal din: 

 rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor sectorului de drum existent şi 
eliminarea punctelor periculoase, dacă este cazul; 

 modernizarea structurii rutiere; 
 amenajarea acostamentelor; 
 rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului expertizat; 
 amenajarea de rigole şi şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; 
 amenajarea podeţelor în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor pluviale. 

           De asemenea, drumurile laterale urmează a suporta lucrări de modernizare. 
 Prin finalizarea acestor lucrări de reabilitare a sectorului de drum judeţean 665A, km 
1+650 – km 3+650, locuitorii din zona drumului vor beneficia de condiţii optime de deplasare 
rutieră, fără a întâmpina greutăţi în deplasările zilnice în anotimpurile ploioase.  

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene este o premisă importantă 
a creşterii dinamicii de dezvoltare socio-economică a judeţului, iar modernizarea acestui drum 
judeţean va duce şi la dezvoltarea turismului în zonă. 

Obiectivele generale sunt: 
• dezvoltarea şi modernizarea spaţiului românesc, prin legarea drumului judeţean cu 

zonele centrale ale comunei Bălănești cu şcoli, spitale, biserici, centre comerciale etc, precum şi 
cu drumurile naţionale; 

• ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor şi ale activităţilor productive desfăşurate în zona localităţilor şi eliminarea stării de 
stres; 

• sprijinirea şi revigorarea activităţilor economice, sociale şi turistice prin dezvoltarea 
unei infrastructuri minimale; 

• încadrarea obiectivului în strategia de dezvoltare a localităţilor urbane. 
Obiectivele specifice sunt: 
• ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare; 
• îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din judeţ; 
• creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale; 
• îmbunătăţirea stării de sănătate prin creşterea frecvenţei controalelor şi 

intervenţiilor medicale; 
  •         asigurarea fluenţei circulaţiei de vehicule, cu un consum minim de energie şi timp 
în condiţii de siguranţă şi confort; 
            •   asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului prin amenajarea de 
podeţe, şanţuri şi rigole; 
   •      îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumului şi reabilitarea căii de rulare a 
acestuia, va conduce la economisirea carburanţilor, a timpului de deplasare şi la diminuarea 
costurilor de operare a autovehiculelor. 

Necesitatea reabilitării sectorului de drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, rezultă 
din următoarele aspecte: 
▬ reabilitarea sectorului de drum judeţean 665A, km 1+650 – km 3++650, va asigura accesul 
locuitorilor la unităţile de ordin social şi administrativ din localitate, va asigura accesul 
locuitorilor din celelalte zone ale comunei Bălănești spre obiectivele socio-economice; 
▬  asigurarea legăturii cu celelalte zone ale comunei, va duce  la o creştere economică 
substanţială; 
▬  existenţa unor agenţi economici pe sectorul drumului judeţean propus pentru reabilitare; 
▬  existenţa unor obiective economice  pe acest sector de drum; 
 ▬  în zona sectorului de drum propus spre reabilitare sunt unităţi de producție, care îşi 
desfăşoară activităţile zilnice în condiţii improprii de siguranţă şi confort. 

Această reabilitare este o lucrare oportună şi necesară, datorită îmbunătăţirii generale a 
accesibilităţii cu principalele zone ale comunei cu posibilităţi de: 

- creştere a numărului de vehicule zilnice prin atragere de turişti, agenţi economici etc; 
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- creşterea nivelului de deservire locală; 
 - creşterea volumului de mărfuri transportate cu asigurarea de potenţial de dezvoltare 
economică; 

- scăderea nivelului de poluare a aerului şi poluare fonică; 
- economisirea de timp şi carburanţi. 
Reabilitarea sectorului de drum judeţean 665A, km 1+650 – km 3+650 din judeţul Gorj se 

înscrie în aceste priorităţi şi poate fi un obiectiv important în dezvoltarea economico-socială şi  
turistică a judeţului. 

Prin reabilitarea acestui sector de drum judeţean, va creşte nivelul de deservire a 
localităţilor traversate de drumul judeţean 665A, se vor îmbunătăţi condiţiile de acces, creându-se 
astfel condiţii pentru dezvoltarea economică şi turistică a zonei pe termen mediu.  

Îmbunătăţirea suprafeţei de rulare va conduce la economisirea timpului şi a carburanţilor, 
la reducerea costurilor de operare ale vehiculelor.  

Este de aşteptat ca reabilitarea sectorului de drum să aibă următoarele rezultate: 
• creşterea numărului zilnic de vehicule; 
• creşterea volumului de mărfuri transportate pe acest drum; 
• asigurarea de potenţial pentru dezvoltarea economică a zonei pe termen mediu;  
• economisirea timpului şi a carburanţilor;  
• reducerea costurilor de operare a vehiculelor; 
• scăderea nivelului de poluare fonică prin îmbunătăţirea planeităţii drumului;  
• scăderea nivelului de poluare a aerului prin eliminarea prafului. 

 În concluzie, reabilitarea sectorului de drum judeţean 665A, km 1+650 – km 3+650, 
județul Gorj, este necesară şi oportună, fiind un drum de legătură între un drum naţional 
modernizat și un drum județean reabilitat (DJ 665), drumuri ce fac legătura între zonele de şes ale 
ţării şi cele de munte, ducând, astfel, la dezvoltarea socio-economică a zonei, precum şi la 
dezvoltarea turismului în această zonă, creând, implicit, noi locuri de muncă pentru locuitorii din 
zonă. 
 

 Situația existentă 
În conformitate cu legislația în vigoare și documentația tehnico-economică elaborată 

pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare  drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, 
comuna  Bălănești, județul  Gorj”, lucrările de reabilitare pentru  sectorul de drum județean 
665A se încadrează în categoria de importanță B (construcții de importanță deosebită), cu o 
durată minimă de garanție de 5 ani. 

Sectorul de drum județean 665A din comuna Bălănești, care face obiectul investiției,  
pornește de la km 1+650 din dreptul zonei unde se termină covorul asfaltic până la km 3+650, în 
zona podețului și face legătura cu drumul național 67 (localitatea Drăgoieni) și cu drumul 
județean 665 (localitatea Grui), asigurând accesul locuitorilor comunelor Bălănești și Mușetești 
cu municipiul Târgu - Jiu. 

Lungimea sectorului este de 2,00 km și are o structură rutieră nerigidă cu îmbrăcăminte 
bituminoasă de 5-10 cm grosime, aflată într-o stare de degradare avansată, așezată pe un strat  
din  nisip fin, pietriș și balast în grosime de 25-30 cm, degradările existente fiind degradări ale 
îmbrăcăminții bituminoase, ale structurii rutiere și ale complexului rutier, degradări ce conferă 
sectorului o viabilitate necorespunzătoare; 

Din punct de vedere geometric, sectorul de drum județean 665A are o platformă variabilă, cu 
partea carosabilă existentă cuprinsă între 5,00 ÷6,00 m, ce se menține, are acostamente cuprinse 
între 0,50÷1,00 m, iar șanțurile sunt  colmatate și cu vegetație pe majoritatea traseului, aflate în 
stare necorespunzătoare. 
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Traseul sectorului de drum județean 665A, km 1+650-km 3+65, se realizează în zona de 

deal, fără să prezinte în plan o complexitate ridicată, iar în profil longitudinal declivitățile 
întâlnite sunt,  în general, reduse și medii. 

Structura rutieră existentă pe traseul sectorului de drum județean 665A, km 1+650 – km 
3+650, din comuna Bălănești, prezintă o serie de degradări specifice îmbrăcăminților 
bituminoase, apărute din cauza pierderii capacității portante a structurii rutiere și a îmbătrânirii 
bitumului din mixtura asfaltică, constatându-se, astfel, că sectorul de drum analizat are o stare 
tehnică necorespunzătoare pe întreg traseul, necesitând lucrări de reabilitare pe toată lungimea 
sa. 

Starea de degradare existentă se datorează atât îmbătrânirii îmbrăcăminții asfaltice 
existente, precum și de neasigurarea colectării și evacuării apelor meteorice de pe partea 
carosabilă a întregului drum. 

De asemenea, pe tot traseul, podețele existente sunt într-o stare tehnică 
necorespunzătoare sau lipsesc, ducând, astfel, la degradarea părții carosabile a drumului analizat. 

Situația existentă a podului situat la km 2+853 pe traseul tronsonului de drum județean 
665A,  se prezintă după cum urmează:  

- podul existent are o structură simplu rezemată cu o singură deschidere, realizată din 
beton precomprimat;  

- structura a fost realizată în anul 1974. 
 

        
 
Suprastructura simplu rezemată este realizată din 9 fâşii cu goluri cu lungimea de 7,60 m 

şi înălţimea de 0,52 m, legate în sens transversal prin antretoaze de capăt din beton armat 
monolit, cu grosimea de 0,20 m.  

Lungimea totală a suprastructurii este de 9,10 m, deschiderea de calcul este de 7,30 m, iar 
lumina de 6,80 m. 

Lăţimea totală a suprastructurii este de 9,50 m, din care: parte carosabilă 8,10 m, trotuar 2 
x 0,50 m şi grinzile parapet din beton armat cu o lăţime de câte 0,20 m. 

Partea carosabilă este realizată din beton asfaltic. 
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Parapetul este realizat din panouri din ţeavă rotundă, cu lungimea de cca 1,70 m şi este 
amplasat pe întreaga lungime a podului. 

Datorită deschiderii reduse, deplasările la variaţii de temperatură sunt neglijabile, astfel 
încât nu a fost necesară realizarea de rosturi de dilataţie. 

Cele două culei sunt realizate cu elevaţia din beton simplu. 
Rezemarea suprastructurii pe cele două culei se face în mod direct, în lipsa oricărui tip de 

aparate de reazem, conform proiectului tip utilizat pentru realizarea suprastructurii. 
Culeele realizate cu ziduri întoarse au fundaţii directe. La culeea mal drept rostul 

elevaţie-fundaţie este vizibil şi este erodat în profunzime pe cca 0,20 m. 
Albia actuală prezintă afuieri locale la culeea c1 (dinspre DN 67), generate de scurgerea 

unui debit cu viteză sporită pe o configuraţie a albiei în curbă. 
Conform expertizei tehnice realizate, se poate afirma că starea tehnică a podului, ce 

asigură continuitatea DJ 665A la km 2+800,00 în localitatea Bălăneşti, judeţul Gorj, este 
nesatisfăcătoare, deoarece există elemente constructive într-o stare avansată de degradare care 
afectează siguranţa traficului auto şi pietonal, fiind necesare cel puţin lucrări de “reabilitare, 
înlocuirea unor elemente” structurale ale structurii de traversare. 
 Pentru remedierea acestei situații se impune realizarea unui pod nou în același 
amplasament. 

Sectorul de drum județean ce face obiectul investiției ,,reabilitare drum județean 665A, 
km 1+650- km 3+650, comuna Bălănești, județul Gorj” nu corespunde prevederilor 
,,Normativului privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor  legate de cerintele 
utilizatorilor”, indicativ NE 021-2003 și a ,,Instrucțiunilor tehnice privind determinarea stării 
tehnice a drumurilor publice”, indicativ CD 155-2001, necesitând lucrări de reabilitare. 

Din cauza inconvenientelor prezentate, se impune realizarea unor lucrări de reabilitare a 
sectorului de drum județean 665A, km 1+650- km 3+650, din comuna Bălănești, pentru a asigura 
o creștere a viabilității și siguranței în exploatare, precum și creșterea calității  vieții locuitorilor 
din zonă, prin reducerea poluării, a nivelului fonic și a vibrațiilor provocate de traficul existent. 

  Reabilitarea acestui sector de drum are o importanță semnificativă pentru dezvoltarea din 
punct de vedere socio-economic a zonei deservite, iar realizarea lucrării va îmbunătății 
considerabil viabilitatea și starea tehnică a părții carosabile și, implicit, confortul și siguranța 
circulației. 

De asemenea, se vor ameliora condițiile de mediu, prin reducerea noxelor eliminate în 
atmosferă, reducerea zgomotului produs de circulația autovehiculelor, precum și a cheltuielilor  
de exploatare suportate de participanții la traffic, prin reducerea substanțială a consumului de 
carburanți și lubrifianți și reducerea uzurii autovehiculelor. 

 
  

Descrierea lucrărilor de reabilitare conform proiectului tehnic. 
Conform situației existente în teren și tinând cont de recomadările din cadrul expertizelor 

tehnice, soluția  de reabilitare a traseului drumului județean 665A presupune realizarea unei 
structuri rutiere astfel încât să răspundă necesității traficului actual și de perspectivă, să asigure 
colectarea și evacuarea  apelor pluviale din zonă și să asigure cerințele privind siguranța 
circulației. 

Soluția optimă de reabilitare a obiectivului de investitie „Reabilitare drum județean 
665A, km 1+650- km 3+650, comuna Bălănești, judetul Gorj” presupune: 

 stabilirea  axei proiectate prin păstrarea traseului și zestrei existente; 
 asigurarea unei viteze de  proiectare de 40 km/h; 
 realizarea unei structuri rutiere, care să răspundă traficului actual și de perspectivă, 

compusă din materiale preponderente în zona de amplasament  a  lucrării; 
 realizarea scurgerii și colectării apelor pluviale  în condiții optime; 
 asigurarea continuității și  descărcării dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor 

de suprafață prin podețele/podurile existente și proiectate; 
 asigurarea acceselor la proprietăți; 
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 amenajarea intersecțiilor cu străzile și drumurile laterale; 
 realizarea elementelor privind siguranța circulației. 
În plan s-a urmărit proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unei viteze de 

proiectare de 40 km/h, păstrând în totalitate traseul existent al drumului, conform prevederilor 
STAS 863-85. 

În acest sens, toate racordările din plan cu raza mai mică decât raza recomandabilă, vor fi 
prevăzute convertite și cu supralărgirile necesare și toate racordările cu raze mai mici decât raza 
curentă vor fi amenajate prin supraînalțare și supralărgire. 

Lungimea totală a tronsonului de drum este de 2000,00 m. 
Având în vedere că traseul  drumului, ce face obiectul investiției, se desfășoară între 

limitele de proprietate bine definite, menționăm că, pe anumite sectoare, acesta nu poate fi adus 
la parametrii din normativ fără a apela la exproprieri, drept pentru care nu se pot impune măsuri 
drastice de corecție a acestuia.  

  Principalele caracteristici ale tronsonului de drum județean 665A, km 1+650 – km 
3+650,  din comuna Bălănești, sunt următoarele: 

 Lățimea părții carosabile:  6,50 m inclusiv  benzile de încadrare  de 2x0.25 m; 
 Lățimea platformei:  8,00 m; 
 Lățimea acostamentelor:  2x 0.75 m;  
 Panta transversală carosabil:  2,5% (tip acoperiș); 
 Panta  transversală acostamente: 4%. 
 
Structura rutieră proiectată pentru reabilitarea tronsonului de drum județean 665A- km 

1+650-3+650, din comuna Bălănești, are la bază propunerile expertului tehnic și calculul de  
dimensionare a structurii rutiere suplă, conform Normativului PD177-2001, cu o îmbrăcăminte 
bituminoasă în două straturi.  

Benzile de încadrare și stațiile pentru mijloacele de transport public se vor  realiza cu 
același sistem rutier ca al căii de circulație. 

Drumurile laterale se vor  amenaja pe o lungime de 15 m. 
Accesele la proprietăți se amenajează cu lățimea de 4,50 m, dispuse între limita de 

proprietate și partea carosabilă a drumului județean.  
Datorită situației existente în teren, s-a propus amenajarea, pe lungimea de 15 m și 

lățimea de 1,50 m, a două stații pentru mijloace de transport public existente, amplasate la 
următoarele poziții kilometrice: km 2+311 și km 3+270. 

Acostamentele proiectate în  funcție de modul de colectare și evacuare a apelor pluviale, 
se realizează din balast, prin completarea acestora până la nivelul superior al stratului de uzură. 

Scurgerea apelor 
Colectarea și scurgerea apelor de suprafață, s-a proiectat în conformitate cu situația 

existentă și au fost prevăzute dispozitive de scurgere noi precum: șanțuri cu sau fără secțiune 
protejată, astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platformă, evacuate lateral și dirijate spre  
canalele sau pârâurile existente, prin locuri care permit acest lucru. 

Protejarea pereților dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață sau păstrarea lor din 
pământ s-a efectuat pe baza prevederilor normelor în vigoare, în funcție de valoarea declivităților  
pe care le urmăresc aceste dispozitive, precum și de modalitățile de evacuare a apelor din zona  
tronsonului de drum analizat și se clasifică astfel: 

 lungimea totală a  șanțurilor cu secțiune neprotejată este de 1258,50 m;  
 lungimea totală a șanțurilor cu secțiune parțial  pavată  este de 1457,00 m.  

Evacuarea și colectarea apelor pluviale se va face pe lungimea totală de 2715,50 m, cu 
ajutorul șanțurilor cu secțiune neprotejată și șanțurilor cu secțiune parțial pavată. 

    Podețe  
 Apele din șanțuri sau rigole se descarcă transversal prin podețe tubulare sau dalate de 
dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate. 
 Podețele proiectate s-au prevăzut cu timpane, camere de cădere și aripi de susținere a 
terasamentului drumului, realizate din beton de ciment. 
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 Podețele tubulare nou proiectate Φ 800 mm, au lungimea de 10,00 m, inclusiv timpanele 
de 2x0.25 m și lungimea de 15 m, inclusiv timpanele de 2x0.25 m. 
 Fundațiile aripilor la aceste podețe sunt realizate din beton simplu C25/30. 
 Podețele tubulare nou proiectate Φ 500 mm au lungimea de 7,50 m și 10,00 m, inclusiv  
timpanele de 2x0,50 m, iar fundațiile aripilor sunt realizate din beton simplu C25/30. 
 În profilul longitudinal s-au identificat punctele critice cu posibilitatea de băltire a apei, în 
unele cazuri podețele existente descarcă pe proprietăți, iar în dreptul  unor drumuri laterale nu 
este asigurată scurgerea apelor în lungul acestora, fiind necesară proiectarea de podețe noi. 
 Continuitatea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale în dreptul acceselor la 
proprietăți, s-a realizat prin podețe tubulare Φ 400 mm, B= 5,00 m, realizate din țeavă PEHD  cu  
perete dublu, având partea exterioară corugată elicoidală și cea interioară netedă. 
 Pe traseul drumului județean 665A care face obiectul investiției se regăsesc un număr de 
11 podețe din care: 

- 8 podețe noi; 
- 3 podețe existente degradate și colmatate – se dezafectează. 

Pod  km 2+853  
 Având în vedere starea avansată de degradare a podului existent pe traseul drumului 
județean 665A, de la km 2+853, s-a propus demolarea acestuia și refacerea structurii de 
traversare peste Valea Ulmetului. 

Podul existent se va demola în totalitate și se va reface cu unul nou, din tablă zincată la 
cald tip multiplate T200 R11, cu lumina de 5,29 m și înălțimea de 3,28 m. 

Traversarea față de Valea Ulmetului fiind oblică, la 55 de grade, lungimea podului 
proiectat este de 10,74 m. 

Podul va avea partea carosabilă de 7,80 m și două trotuare de 1,50 m. 
Alegerea tipului de structură s-a facut având în vedere profilul în lung și planul de situație 

întocmite la fazele anterioare de proiectare. 
Lucrările au fost astfel proiectate încât să se păstreze traseul actual al drumului județean.  
Obiectivul este amplasat pe domeniul public, neafectând proprietățile riverane. 
Podul este proiectat la convoiul european grupa 1a de încărcări - modelul de încărcare 

LM1. 
Devierile și protejările de utilități afectate  
Având în vedere construirea podului la km 2+853, se propune devierea rețelei de 

alimentare cu apă a localității pe lungimea de 30 m  prin canalul tehnic realizat în trotuarul de pe 
partea stângă a noului pod. 

Siguranța circulației 
Desfășurarea circulației rutiere în condiții normale de circulație, se face prin realizarea 

marcajelor reflectorizante longitudinale pentru delimitarea axei și a marginilor părții carosabile și 
transversale pentru marcarea trecerilor  de pietoni. 

Semnalizarea verticală pe traseul drumului județean 665A proiectat s-a realizat prin 
prevederea de indicatoare de avertizare pentru semnalizarea curbelor periculoase și a  trecerilor 
de pietoni, indicatoare de reglementare a prioritării de circulație în intersecții și de informare, 
respectiv prin indicatoare kilometrice și hectometrice. 

Valoarea necesară pentru execuția și finalizarea lucrărilor este de 3.717,30 mii lei și 
se compune din: 

- Execuție lucrări – 3.690,37 mii lei; 
- Cote I.S.C. – 22,15 mii lei, din care 13,02 mii lei în anul 2019; 
- Taxe avize/acorduri 3,00 mii lei în anul 2019; 
- Asistență tehnică din partea proiectantului – 1,78 mii lei în anul 2020.  

Astfel, valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02 
,,Transporturi” pentru anul 2019 este de 1.858,65 mii lei (pentru cote ISC, execuția 
lucrărilor, taxe avize/acorduri), iar pentru anul 2020 este de 1.858,65 mii lei. 

Finalizarea lucrărilor este estimată în anul 2020. 
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2. ,,Reabilitare DJ 674, Vladuleni – Urdari – Turceni – Ionesti – limita jud. Mehedinți” 
 

           Drumul județean DJ 674 Vlăduleni – Urdari – Turceni – Ionești, km 0+000 – 43+443, are 
originea în DN 66, Filiași – Târgu - Jiu – Petroșani la kilometrul 43+960, traversează intravilanul 
orașului Turceni și teritoriile administrative ale comunelor Bîlteni, Fărcășești, Urdari, Borăscu, 
Ionești. Acest drum se află în administrarea Consiliului Judetean Gorj și îndeplinește funcția de 
drum public, asigurând legătura cu drumul naţional 66 şi cu drumurile judeţene 673 şi 607. 

Drumul judeţean DJ 674 Vlăduleni-Turceni-Ioneşti străbate judeţul Gorj de la nord la 
sud, în partea lui sud-vestică iar în partea sudică atinge limita judeţului Mehedinţi. 

 
     Sistemul rutier 

      Pe drumul judetean DJ674 se  vor aplica două sisteme rutiere astfel: 
 structură rutieră rigidă: km 0 + 000 – 29+780  (ranforsare), L = 29, 785 km 

- 4,0 cm beton asfaltic conform SR EN 13108-1; 
- 6,0 cm beton asfaltic deschis conform SR EN 13108-1; 
- 8,0 cm anrobat bituminos conform SR EN 13108-1; 
- sistem rutier rigid, beton de ciment. 

  structură rutieră nerigidă: km 30+700 – 43+442.61, L = 12,743 km  
- 4,0 cm beton asfaltic conform SR EN 13108-1; 
- 6,0 cm beton asfaltic deschis conform SR EN 13108-1; 
- 6,0 cm anrobat bituminos conform SR EN 13108-1; 
- repararea degradărilor de structură rutieră din îmbrăcaminte asfaltică. 

 sistem rutier nou:  
- 4,0 cm beton asfaltic conform SR EN 13108-1; 
- 6,0 cm beton asfaltic deschis conform SR EN 13108-1; 
- 8,0 cm anrobat bituminos conform SR EN 13108-1; 
- 15,0 cm piatră spartă împănată conform SR EN 13242; 
- 35,0 cm balast conform SR EN 13242.  
Trotuare 
Trotuarele existente se vor reamenaja prin aplicarea unei îmbrăcăminți asfaltice în 

grosime de 3,00 cm BA8, S = 4248 mp. 
În localități s-au prevăzut trotuare din beton de ciment în grosime de 10,00 cm cu o 

fundație de balast de 20,00 cm, cu lățimea de 1,00 m, S = 4267 mp. 
Piste de bicicliști 
Pentru zonele importante, gară, grădinițe, scoli etc s-au prevăzut piste de bicicliști cu o 

bandă de circulație cu lățimea de 1,00 m, respectiv două benzi de circulație cu o lățime de 2,00 
m, având o suprafață de 3430 mp și o lungime de 2270 m, cu următorul sistem rutier: beton de 
ciment în grosime de 10,00 cm,  cu o fundație de balast de 20,00 cm. 

Stații de transport în comun 
Vor fi amenajate un număr de 34 stații privind transportul în comun, prevăzute cu 

platforme din beton de 5 x 3 m, S = 510 mp, în grosime de 20 cm și șanturi cu rigole carosabile, 
L = 1610 ml. 

Platforme de staționare 
S-au prevăzut 3 platforme de staționare în suprafață S = 1120 mp, situate la km 0+450, S 

= 350 mp și la km 1+000, S = 620 mp și km 28+330, S = 150 mp. 
      Drumurile laterale 

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime variabilă între 15 și 25 m.  
De asemenea, podețele de la drumurile laterale se vor curăți și decolmata pentru a asigura 

scurgerea apelor prin șanțurile de pe marginea drumului, iar în cazul când lipsesc, se vor 
prevedea podețe tubulare Ø500, cu lățimi variabile între 5,00  și 12,50 m. 
     Scurgerea apelor 
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Pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului s-au prevăzut: 
o curațire și decolmatare șanturi și rigole existente; 
o curățire și decolmatare podețe, reparații coronamente și înlocuire parapeți degradați; 
o curățire și decolmatare podețe la drumuri laterale; 
o șanturi de pământ, șanturi pereate și rigole pereate. 

Apele pluviale vor fi conduse la podețe tubulare și dalate, toate urmând să fie curățate, 
amenajate amonte și aval, precum și refăcute coronoramentele la acestea. 

Podețe: 
- podețe tip P2 – 13 buc.; 
- podețe tubulare Ø1000 – 8 buc.; 
- podeț dalat D 3 – 1 buc.; 
- podeț dalat D4 – 1 buc. 

Podețele, la intrări în locuințe Ø400 mm, sunt în număr de 1831, cu lățimea de 5,00 m și 
660 podețe de 1,50 m lățime. 

Evacuare ape pluviale 
Între km 2+500 și km 3+000 apele din zona drumului nu pot fi evacuate prin șanțuri cu 

scurgere liberă,  actualmente evacuându-se prin pompare într-un șanț de gardă. Pentru evacuarea 
acestor ape din șanțuri se propune adâncirea șanțului existent și prelungirea acestuia cu o 
canalizare pluvială Ø1000 spre canalul colector dalat existent. Canalizarea va avea o lungime de 
245 m și va fi prevazută cu 4 cămine de vizitare, o gură de descărcare, iar pentru scurgerea 
apelor din șanțurile laterale, 3 podețe tubulare Ø 800 mm, B = 10 m și un podeț  tubular 2Ø500, 
B = 10 m în zona cu declivitatea cea mai mică. 

Consolidare tersamente 
Consolidarea terasamentelor se va face între km 12+930 la km 13+045, L = 115 m și 

între km 39+220 și km 39+320, L = 100 m cu parapeți ranforsați cu adâncimea de 2,5 m, 
tronsoane de câte 5,00 m, parapetul ranforsat se va arma atât fundația cât și elevația. 

La km 13+068 zidul de sprijin din beton simplu existent se va prelungi cu 18,00 m cu un 
zid de același tip cu o înălțime de 2,00 m, ce va avea o fundație de 1,5 x 1,7 m. 

La km 12+550 există zid de sprijin, L = 175 m, H = 2,00 m se va proteja cu un torcret 
(plasă de sârmă și tencuială de 6,00 cm grosime) în suprafață de 350 mp și se vor reface 
barbacanele. 

Parapeți 
Pentru siguranța circulației, acolo unde terasamentele și rambleul este mai mare de 3,00 

m, se vor prevedea parapeți de protecție din lisă și stâlpi din metal în lungime de 2483 ml. 
Pasaje CF 
Pasajele CF se vor amenja la km 0+288 și km 28+765, la traversarea liniei Turceni – 

Rovinari. 
Semnalizare rutieră 
Semnalizarea rutieră se va face conform SR 1848 – 1/2008, aplicându-se un număr de 

524 de indicatoare rutiere, iar pe orizontală se vor aplica marcaje specifice (marcaje 
transeversale, S = 1583.5 mp și marcaje longitudinale, L = 43,443 km definitive și marcaje 
longitudinale temporare L = 27,203 km). 

Poduri – 30 buc. 
Conform expertizelor tehnice, se vor consolida podurile la clasa E de încărcare (convoi 

A30; V80). 
 
În data de 18.02.2019 a fost semnat acordul contractual nr. 2229 privind executarea și 

finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-
Ionești-limită jud. Mehedinți”. 

Lucrările sunt finanțate în baza Programului național de dezvoltare locală și de la 
bugetul propriu al Județului Gorj și au valoarea de 114.776.885,61 mii lei, iar termenul de 
execuție este de 24  de luni. 



 
 

94 

Având în vederea factul că, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locală, art. 8, pct. 3 reglementează ,,categoriile de cheltuieli care nu se 
finațează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea 
terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de 
teren, studiile de specialitate, expertixele tehnice și/sau audit energetic, asistență tehnică, 
consultanță, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de 
licitație, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, 
costuri credit, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”, propunem 
prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, în cadrul capitolului 
bugetar 84.02 ,,Transporturi”, a fondurilor necesare achitării cotei de 0,5% din valoarea 
lucrărilor, către Inspectoratul de Stat în Construcții, astfel cum prevede Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, respectiv suma de 339,57 mii lei. 

Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02 ,,Transporturi” 
pentru anul 2019 este de 42.000,00 mii lei, pentru anul 2020 este de 65.000 mii lei (din care 
12.928,96 mii lei cote manoperă conform O.U.G 114/2018), iar pentru anul 2021 este de 
7.776,89 mii lei + 304,33 mii lei cote I.S.C.. 

Menționăm că, fondurile necesare realizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni – Urdari – Turceni – Ionești – limita 
jud. Mehedinți” vor fi suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform 
O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. 

 
C. Alte cheltuieli de investiții,  

 
b) dotări independete: 
 

”Sistemul electronic de cântărire mobil pentru determinarea sarcinii pe axă la 
vehicule rutiere” 

 
Portrivit art. 41, alin.(1), din O.G.nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările 

și completările ulterioare, este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, 
înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime 
admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise în circulaţie 
prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.   

Obiectivul principal al achiziționării ,,Sistemului electronic de cântărire mobil pentru 
determinare sarcinii pe axă la vehicule rutiere” este menținerea drumurilor publice județene într-
o stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță și presupune 
verificarea transportatorilor care încalcă aceste prevederi legale. 

Valoarea necesară a se prevedea în cadrul bugetului propriu al județului Gorj pe 
anul 2019 este de 120,00 mii lei. 
 

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 
proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investitii: 

 
1.  ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 671, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE (DN 

67D) APA NEAGRĂ-PADEȘ-CĂLUGĂRENI-CLOȘANI-VALEA MARE, JUDEȚUL 
GORJ” 
 
Drumul județean 671 se află poziționat în partea de nord-vest a județului Gorj și are 

lungimea de 18+700 km, poziția kilometrică 0+000 aflându-se la intersecția cu DN 67D, în 
localitatea Apa Neagră. 
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DJ671 trece prin următoarele localități: Apa Neagră, la km 0+000, Padeș, la km 
1+050, Călugăreni, la km 6+500, Cloșani, la km 9+600 și Valea Mare, la km 16+500.  

 

     
Drum județean 671, ce traversează localitățile (DN 67D)Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, 

județul Gorj” 
 

SITUAŢIA EXISTENTĂ:  
 
  Drumul județean 671 străbate comuna Padeș, traversează un podiş având altitudini fără 
diferențe mari de nivel, aliniamentele având lungimi medii chiar de câțiva km, legate între ele 
cu curbe cu raze având valori medii sau mari. 
 În profil transversal, drumul existent prezintă următoarele elemente: 

- partea carosabilă – 6 m;  
- platforma minimă – 8 m;  
- panta transversală în aliniament – 2,5 %. 

Partea carosabilă prezintă următoarele degradări: 
-  faianțări, cuiburi, exfolieri ale asfaltului; 
-  tasări, văluriri; 
-  gropi; 
-  burdușiri.  
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Degradări ale sistemului rutier sub formă de gropi, faianțări, tasări, pe DJ 671 

   
 Sistemul rutier 
  Pe sectorul supus reabilitării și amenajării, sistemul rutier este alcătuit din fundaţie din 
balast și îmbrăcăminte bituminoasă cu grosimi variabile. 

Scurgerea apelor 
Scurgerea în lungul drumului a apelor pluviale este asigurată, pe ambele părți, prin 

existența, pe tronsoane relevante ca lungime, de şanţuri pereate cu beton sau şanţuri din pământ. 
Scurgerea apelor pe văi cu debit permanent sau a apelor pluviale dintr-o parte spre alta a 
drumului și pe sub acesta se face prin intermediul unui număr mare de poduri și podeţe. 

Şanţuri și rigole 
   Asigurarea scurgerilor de ape pluviale se face, în prezent, prin şanţuri de pământ sau 

şanţuri pereate, din beton. 
Acestea sunt, în special pe tronsoanele extravilane, parţial colmatate, neîntreținute și 

înierbate.  
 

       
   Șanțuri colmatate în întregime pe DJ 671 

 
  Şanţurile pereate din beton sunt parţial degradate, colmatate și neîntreținute,  
      situându-se în localităţi. 

Podețe    
În principal, la toate podeţele existente, se înregistrează aceleaşi defecţiuni: culei monolite  

și aripi degradate generate de ciclurile de îngheț și dezgheţ repetat, datorate unei clase a betonului 
necorespunzătoare, timpane degradate de aceleaşi cauze, şanţuri pereate distruse, sferturi de con 
cu degradări, radier parţial sau total distrus și mai în toate situaţiile, podeţele sunt colmatate 
parţial sau total. Camerele de cădere sunt în general într-o stare bună,  necesitând mici reparaţii, 
fiind parţial colmatate. 
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Podețe transversale colmatate pe DJ 671 

 
Poduri 
Numărul podurilor (deschideri mai mari de 5,00 m) existente pe DJ 671 Apa Neagră-

Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare este de 4 bucăți. 
 

      
Poduri pe DJ 671 

 
Parapeți din beton sau metalici 
Pe unele tronsoane de drum, în special în profil mixt cu lungime mare a rambleului, în 

exteriorul unor curbe sau pe rampele unor poduri, au fost montaţi parapeți din beton sau metalici. 
Parapeții de beton sunt în totalitate degradați sau distruși, rămânând doar stâlpii din beton, lisele 
de beton fiind lipsă. Parapeții metalici sunt executați pe tronsoane relativ scurte, mai ales pe 
unele rampe de poduri, au stâlpii și lisele ruginite, deformate, lisele sunt în bună parte desprinse 
de pe stâlpi sau lipsă, necesitând înlocuirea lor. 

Drumurile laterale 
Drumurile laterale ce intersectează drumul de reabilitat sunt, în parte, asfaltate, marea 

majoritate balastate și o mică parte, ca număr, sunt de pământ. În general, toate drumurile laterale 
sunt într-o stare acceptabilă, fiind necesare, dacă structura rutieră a drumului lateral rămâne 
aceeaşi, corectări de mici dimensiuni. O parte importantă de lucrări, legate de drumurile laterale, 
o constituie podeţele, care, în general,  sunt de lungimi insuficiente, sunt degradate, colmatate sau 
în unele cazuri lipsă. Se va avea în vedere execuția de podețe la drumurile laterale. 

 U.A.T. – JUDEȚUL GORJ a întocmit în anul 2015, documentația tehnico-economică - 
faza Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), Expertiză tehnică drum și 
expertize tehnice poduri, Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Studiu de Impact asupra 
mediului, Studiu Hidrologic, Studiu de Trafic, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum 
județean 671, ce traversează localitățile (DN 67D)Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-
Valea Mare, județul Gorj”, în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 28 din 09.01.2008 
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
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publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiții și lucrări de intervenţii. 

Pentru anul 2019, U.A.T. – Județul Gorj va face toate demersurile pentru includerea 
obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 671, ce traversează localitățile (DN 
67D)Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, județul Gorj” în Programul 
National de Dezvoltare Locală, în vederea obținerii finanțării serviciilor de proiectarea faza 
Proiect tehnic și a execuției lucrărilor. 

În acest sens, este necesară prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pentru 
anul 2019, a sumei de 10,00 mii lei, necesară pentru plata avizelor/acordurilor prevăzute în 
certificatul de urbanism în vederea întocmirii documentației tehnico-economice faza Proiect 
tehnic. 

 
 

2. ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE 
LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-GROȘEREA-ANINOASA-
BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI,  
PÂNĂ ÎN DN 6B” 

 
Drumul județean 662 are lungimea reală de 39,194 km, poziția kilometrică 0 aflându-se 

la intersecția cu DN 66 în localitatea Capu Dealului, iar poziția de sfârșit, respectiv 39+194 km, 
o reprezintă intersecția cu drumul național 6B. 

Drumul județean 662 trece prin următoarele localități: Capu Dealului la km 0+000, Gilort 
la km 4+506, Pârâu la km 6+300, Groșerea la km 10+088, Aninoasa la km 13+143, Bibesti, la 
km 17+445, Andreești la km 21+250, Vladimir la km 25+750,  Totea la km 33+596, Totea de 
Hurezani la km 35+842 și Hurezani la km 39+127.  DJ 662 se suprapune cu  DJ 661. 

 

 
DRUMUL JUDEȚEAN 662 

 

Situația existentă 
Drumul județean 662 se află localizat în partea de sud est a judeţului Gorj, străbatând un 

număr de 4 comune, traversează un podiş având altitudini fără diferențe mari de nivel, 
aliniamentele având lungimi medii chiar de câțiva km, legate între ele cu curbe cu raze având 
valori medii sau mari. 
 În profil transversal, drumul existent prezintă următoarele elemente: 

- partea carosabilă – 6 m;  
- platforma minimă – 8 m;  
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- panta transversală în aliniament – 2,5 %. 
Partea carosabilă prezintă următoarele degradări: 

- faianțări, cuiburi, exfolieri ale asfaltului; 
- tasări, văluriri; 
- gropi; 
- burdușiri.  

 

                          
 

                   
Situația existentă pe DJ 662 

 

Sistemul rutier 
Pe sectorul supus reabilitării și modernizării, cu o lungime de 39,194 km, sistemul rutier 

este alcătuit din: 
- fundaţie din balast; 
- îmbrăcăminte bituminoasă cu grosimi variabile; 
- îmbrăcăminte din beton de ciment.  
Scurgerea apelor 
Scurgerea în lungul drumului a apelor pluviale este asigurată, pe ambele părți prin 

existența, pe tronsoane relevante ca lungime, de şanţuri pereate cu beton sau şanţuri din pamant. 
Scurgerea apelor pe văi cu debit permanent sau a apelor pluviale dintr-o parte spre alta a 
drumului și pe sub acesta se face prin intermediul unui număr mare de poduri și podeţe. 

Şanţuri și rigole 
Asigurarea scurgerilor de ape pluviale se face, în present, prin şanţuri de pământ sau 

şanţuri pereate, din beton. 
        Şanţurile din pământ 

Acestea sunt, în special pe tronsoanele extravilane, parţial colmatate, neîntreținute și 
înierbate.  

Şanţurile pereate, din beton 
Acestea sunt parţial degradate colmatate și neîntreținute, situându-se în localităţi.   
Podeţe transversale drumului 
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În principal, la toate podeţele existente, se înregistrează aceleaşi defecţiuni: culei 
monolite și aripi degradate generate de ciclurile de înghet și dezgheţ repetat, datorate unei clase a 
betonului necorespunzătoare, timpane degradate de aceleaşi cauze, şanţuri pereate distruse, 
sferturi de con cu degradări, radier parţial sau total distrus și mai în toate situaţiile, podeţele sunt 
colmatate parţial sau total. Camerele de cădere sunt în general într-o stare bună, fiind necesare 
mici reparaţii, fiind parţial colmatate. 

Poduri 
Numărul podurilor (deschideri mai mari de 5,00 m) existente pe drumul județean 662 este 

de 10 bucăți. 
Parapeți din beton sau metalici 
Pe unele tronsoane de drum, în special în profil mixt cu lungime mare a rambleului, în 

exteriorul unor curbe sau pe rampele unor poduri, au fost montaţi parapeți din beton sau metalici. 
Parapeții de beton sunt în totalitate degradați sau distruși, rămânând doar stâlpii din beton, lisele 
de beton nemaiexistând. Parapeții metalici sunt executați pe trosoane relativ scurte, mai ales pe 
unele rampe de poduri, au stâlpii și lisele ruginite, deformate, lisele sunt în bună parte desprinse 
de pe stâlpi sau lipsă, necesitând înlocuirea lor. 

Drumurile laterale 
Drumurile laterale ce intersectează drumul de reabilitat sunt asfaltate, marea majoritate 

balastate și o mică parte, ca număr, sunt drumuri de pământ. În general, toate drumurile laterale 
sunt într-o stare acceptabilă fiind necesare, dacă structura rutieră a drumului lateral rămâne 
aceeaşi, corectări de mici dimensiuni. O parte importantă de lucrări legată de drumurile laterale o 
constituie podeţele, care, în general, sunt de lungimi insuficiente, sunt degradate, colmatate sau, 
în unele cazuri, lipsă. Se va avea în vedere execuția de podețe la drumurile laterale. 
 
OBIECTIVELE  PROPUSE PENTRU PROIECTARE:  
  

  se va avea în vedere analizarea proiectării tuturor lucrărilor de reabilitare necesare pentru 
ridicarea capacității portante a drumului la nivelul solicitărilor traficului actual și de perspectivă, 
precum și proiectarea lucrărilor de reabilitare la poduri; 

  grosimea sistemului rutier propus va rezulta în urma unui calcul de dimensionare a 
drumului existent pentru vehicule etalon de 115 KN și perioada de perspectivă de 15 ani; 

  se va realiza corectarea elementelor geometrice în plan și în spațiu astfel încât să se evite 
exproprierile de terenuri; 

  pe întreaga lungime a drumului județean, se vor prevedea lucrări pentru stabilizarea 
structurii drumului în zonele supuse pericolului de alunecări de teren; 

  scurgerea apelor se va realiza prin șanțuri din pământ, dalate, precum  și rigole moderne, 
în funcție de amplasamentele existente; 

  se va avea în vedere asigurarea acceselor la toate proprietățile de pe întreaga lungime a 
drumului; 

  se va identifica posibilitatea execuției de parcări, echipate conform normativelor tehnice 
în vigoare; 

  se va identifica posibilitatea executării de trotuarare, acolo unde situația din teren o 
permite; 

  se va identifica posibilitatea execuției de piste pentru bicicliști și trotuare pietonale în 
intravilanul localităților, acolo unde situația din teren o permite; 

  pentru stimularea transportului public se vor construi/moderniza stațiile de transport 
public aflate pe traseul drumului județean; 

  siguranța rutieră se va realiza prin prevederea de parapeți metalici la rampele podurilor, 
la podețe, cât și prin lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală (marcaje, stîlpi, table, 
borne km și hm). 

  intersecțiile cu drumurile laterale vor fi amenajate corespunzător; 
  intersecțiile cu drumurile naționale vor fi amenajate corespunzător; 
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  podețele în stare bună se vor menține urmând să se trateze, de la caz la caz, gravitatea 
degradărilor, cât și respectarea elementelor de gabarit transversale și se vor proiecta podețe 
transversale noi, acolo unde este cazul ; 

  partea de rezistență și stabilitate a podurilor, care prezintă degradări majore ale acestora, 
va fi abordată în acest proiect în urma expertizării lor. În acest sens se va avea în vedere 
construirea/reabilitare/modernizarea de poduri  precum și realizarea de apărări de maluri în zona 
podurilor. 

Lucrările proiectate vor răspunde la următoarele cerințe, conform Legii nr. 10/1995 privind 
Calitatea în Construcții: 

- rezistență și stabilitate la sarcini statice, dinamice și seismice; 
- siguranță în exploatare; 
- siguranță la foc; 
- sănătatea oamenilor și protecția mediului. 

 
Necesitatea investiţiei: 
Infrastructura de transport public județean este insuficient modernizată și slab 

competitivă (în special în ceea ce privește capacitatea portantă și restricțiile de greutate pe 
poduri). 

Din cauza prezenței umidității din corpul terasamentelor, drumul județean 662 prezintă 
zone cu degradări ale sistemului rutier, precum și ale infrastructurii (fisuri, crăpături, gropi, 
făgașe, burdușiri, cedări ale sistemului rutier datorită capacității portante insuficiente a patului 
drumului).   Prin raportare la aceste stări de fapt, se impune o soluție fezabilă din punct 
de vedere tehnico-economic care să asigure circulația autovehiculelor în condiții optime de 
confort și siguranță. 

Starea tehnică generală a acestui drum județean este necorespunzătoare, circulația 
efectuându-se în condiții de siguranță precare. Utilizarea mijloacelor de transport, în special cele 
cu tonaj ridicat, precum și numărul mare, aflat într-o continuă creștere al acestora, a condus la 
degradarea drumului județean 662. 

Oportunitatea investiţiei: 
Investițiile în infrastructura de transport public județean vor determina creșterea gradului 

de mobilitate a persoanelor și a bunurilor, se va asigura accesul mai rapid și mai facil către 
furnizorii de servicii de sănătate, sociale și educative din municipii, a populației aflate în zonele 
rurale, ceea ce va determina o creștere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de 
muncă de la nivel regional/local. 

Prin realizarea investiției, se va aduce la parametrii tehnici și funcționali DJ 662, ceea ce 
va conduce la îmbunătățirea legăturilor din comunele și orașele traversate, cu DN 66 și DN 6B și 
de asemenea, cu reședința de județ, respectiv Târgu - Jiu. Prin realizarea proiectului, se va 
îmbunătăți mobilitatea locuitorilor către orașele Craiova, Turceni, Rovinari și Târgu - Jiu, 
sporind legăturile între județele Gorj și Dolj. Nu în ultimul rând, vor scădea costurile 
utilizatorilor de drum, timpul de parcurgere, scăderea numărului de accidente. 

Oportunitatea investiţiei este impusă de considerente socio - economice şi anume:  
● prin reabilitarea drumului judeţean 662, creşte viteza de deplasare a autovehiculelor şi 

se reduce timpul de parcurs; 
● se reduce consumul de carburanţi şi scad costurile lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 

ale parcului auto;  
●  creşte atractivitatea zonei; 
● se reduce gradul de poluare, prin scăderea emisiei diverselor noxe şi reducerea 

volumului de praf; 
 creşte siguranţa şi confortul în trafic. 
Drumul existent are o îmbrăcăminte bituminoasă cu degradări multiple, fără pante 

transversale corespunzătoare, fără şanţuri şi podeţe amenajate care să asigure colectarea şi 
dirijarea apei pluviale. 
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Prin urmare, este necesară reabilitarea şi chiar refacerea structurii rutiere pe sectoarele 
unde capacitatea portantă este necorespunzătoare, în scopul aducerii drumului la parametrii 
impuşi de normele în vigoare. 

  
Obiectivele generale ale proiectului vizează: 
     dezvoltarea şi modernizarea spaţiului românesc, prin legarea  drumului judeţean cu 

zonele centrale ale județului, cu şcoli, spitale, biserici, centre comerciale etc, precum şi cu 
drumurile naţionale; 

    ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor şi ale activităţilor productive desfăşurate în zona localităţilor şi eliminarea stării de 
stres; 

  sprijinirea şi revigorarea activităţilor economice, sociale şi turistice, prin dezvoltarea 
unei infrastructuri minimale; 

  încadrarea obiectivului în strategia de dezvoltare a localităţilor urbane. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
 ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare; 
 îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din judeţ; 
 creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale; 
 îmbunătăţirea stării de sănătate, prin creşterea frecvenţei controalelor şi intervenţiilor 

medicale; 
 asigurarea fluenţei circulaţiei de vehicule, cu un consum minim de energie şi timp, în 

condiţii de siguranţă şi confort; 
 asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului, prin amenajarea de 

podeţe, şanţuri şi rigole; 
 îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumului şi reabilitarea căii de rulare a 

acestuia, ceea ce va conduce la economisirea carburanţilor, a timpului de deplasare şi la 
diminuarea costurilor de operare a autovehiculelor. 
 

În concluzie, este de aşteptat ca reabilitarea drumului să aibă următoarele rezultate: 
 creşterea numărului zilnic de vehicule; 
 creşterea volumului de mărfuri transportate pe acest drum; 
 asigurarea de potenţial pentru dezvoltarea economică a zonei pe termen mediu; 
 economisirea timpului şi a carburanţilor;  
 reducerea costurilor de operare a vehiculelor; 
 scăderea nivelului de poluare fonică, prin îmbunătăţirea planeităţii drumului;  
 scăderea nivelului de poluare a aerului, prin eliminarea prafului. 

 
Prin urmare, reabilitarea drumului judeţean DJ 662 este necesară şi oportună, fiind un 

drum de legătură între două drumuri naţionale modernizate, drumuri ce fac legătura între zonele 
de şes ale ţării şi cele de munte, ducând, astfel, la dezvoltarea socio-economică a zonei, precum 
şi la dezvoltarea turismului în această zonă, creând, ca și o consecință, noi locuri de muncă 
pentru locuitorii din zonă. 

 
 Astfel, pentru realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 662, 
CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-
GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI, 
PÂNĂ ÎN DN 6B” este necesară întocmirea, într-o primă fază, a documentației tehnico-economică - 
faza Expertiză tehnică, Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu de Impact asupra mediului, 
Studiu Hidrologic, Studiu de Trafic, Documentația tehnică pentru obținerea avize/acorduri 
conform  certificatului de urbanism și Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție 
(DALI). 
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 Documentaţia va fi elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se vor avea în 
vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 
 Valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 
Județului Gorj pe anul 2019, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, pentru întocmirea 
documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 
662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-
GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI,  
PÂNĂ ÎN DN 6B”, este de 300,00 mii lei. 
 

d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pt. 
prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale: 

 
1,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL SUNĂTOAREA PE DJ 665C, Km 11+620, 
SAT MAGHEREȘTI, COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL GORJ” 

 
În anul 2017, au fost efectuate de către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv 

Inspectoratul Județean în Construcții Gorj, controale curente privind urmărirea comportării în 
exploatare a construcțiilor, la două obiective de investiții amplasate pe drumurile publice 
județene. 

Astfel, în perioada 27-28.09.2017, a fost efectuat controlul la podul din beton armat peste 
pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km 11+620 și s-a încheiat procesul verbal de control privind 
urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, înregistrat la sediul Inspectoratului Județean 
în Construcții Gorj sub nr. 32832/28.09.2017, iar la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 
12120/28.09.2017. 

În anul 2018, a fost întocmită documentația tehnico – economică, în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul – cadru al 
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, în următoarele faze: expertiză tehnică pod, studiu topografic, studiu geotehnic și 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. 

Au fost constatate următoarele: 
• cota talvegului albiei în zona podului a coborât, ceea ce a dus la descoperirea 

blocurilor de fundație  ale culeelor podului; 
• în amonte și în aval de pod secțiunea de scurgere este obturată de vegetație; 
• elevațiile culeelor, zidurile de gardă, zidurile întoarse prezintă defecte; 
• rosturile sunt neetanșate, astfel apa se infiltrează pe banchetele cuzineților; 
• racordarea cu terasamentele este necorespunzătoare; 
• parapetele pietonal este degradat sau lipsește, iar imbrăcămintea asfaltică pe cale 

prezintă fisuri și crăpături. 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, care vizează ca elemente tehnico-

economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele 
categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la 
nivelul UA.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 1/2019, indicatorii tehnico-
economici principali fiind prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre. 

  
Situaţia existentă a obiectivului de investiţii 
Proiectul propus are, ca obiectiv, îmbunătățirea stării tehnice a unui pod din comuna 

Săcelu, în conformitate cu tema de proiectare  și expertiza tehnică elaborată.  
Prin realizarea investiției circulația pe drumul județean 665C se va desfășura în condiții 

de siguranță și confort, în conformitate cu O.G. nr. 43/1997, actualizată la 21.01.2013 privind 
regimul drumurilor, precum și Ordinul nr. 1296/2017-Normele tehnice privind proiectarea, 
construirea și modernizarea drumurilor.  
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O reușită importantă a implementării acestui proiect va consta în sporirea gradului de 
coeziune între locuitorii comunei Săcelu și autoritățile locale, ceea ce va asigura un nivel ridicat 
de urbanizare a localității și va accelera ritmul de încadrare pe calea atingerii standardelor de 
viață ale Uniunii Europene. 

Podul este amplasat pe drumul județean 665C, în localitatea Magherești și traversează 
pârâul Sunătoarea în dreptul km 11+620. Podul are două deschideri de 12,00 m cu lungime totală 
de 25,10 m. Calea pe pod are o lățime de 9,20 m compusă din: partea carosabilă 8,00 m, 2 
trotuare de 0,42 m, 2 lise de parapet de 0,18 m. 

Comuna Săcelu este situată în partea de nord-est a județului Gorj, la o distanță de 32 km 
de municipiul Târgu Jiu. În administrația comunei se găsesc localitățile: Blahnița de Sus, Hăiești, 
Jeriștea, Magherești și Săcelu. 

 
                                   Podul investigat se gaseste în localitatea Magherești 
 

              
 

Pod amplasat pe DJ 665C, peste pârâul Sunătoarea, km 11+620, comuna Săcelu, județul Gorj – 
situație existentă 

 
 
 
Principalele lucrări la infrastructuri sunt cămășuiala acestora cu 25 cm beton și adaptarea 

culeelor și aripilor la noua lățime și cota roșie. 
Principalele lucrări la suprastructură sunt realizarea unei placi de suprabetonare peste 

fâșiile cu goluri, realizarea unei căi noi cu o parte carosabilă de lățime 7,80 m, cu două trotuare 
de 1,50 m. 

Calea pe pod este alcătuită din: 
- 1 cm hidroizolație,  
- 3 cm protecție hidroizolație BA8;  



 
 

105 

- 8 cm BAP16 turnat în două straturi (4cm+4cm).  
Pentru stabilizarea talvegului se realizează un prag de colmatare cu rol de ridicare a 

talvegului cu 1,50 m. Acesta este dispus la 10,00 m în aval de pod și este alcătuit din: pragul 
propriu zis (deversor) de 4,00 m lățime, disipator de energie – 15,00 m și o rizbermă din piatră 
brută – 15,00 m. Aceste lucrări sunt mărginite de ziduri din beton ce se leagă cu aripile podului. 
Dupa amenajare, zidul existent de pe partea dreapta din aval se va subzidi.  

Pe timpul execuției podului, circulația se va desfășura pe jumătate de cale, cu 
semnalizarea corespunzătoare a circulaţiei, inclusiv pe timpul nopţii. 

 
Astfel, pentru efectuarea plăților privind întocmirea documentației tehnico-economice 

faza expertiză tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, elaborate în 
conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice și în baza contractului de prestări servicii nr. 15966/26.11.2018, 
propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei totale de 
27,85 mii lei. 

De asemenea, având în vedere gradul mare de degradare al podului amplasat peste pârâul 
Sunătoarea, comuna Săcelu, județul Gorj, U.A.T. – Județul Gorj își propune pentru anul 2019, 
întocmirea documentației tehnico economice faza PROIECT TEHNIC, precum și execuția 
lucrărilor la obiectivul de investiție în ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL 
SUNĂTOAREA PE DJ 665C, Km 11+620, SAT MAGHEREȘTI, COMUNA SĂCELU, 
JUDEȚUL GORJ”. În acest sens, se propune prevederea în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei totale de 2.065,37 mii lei, defalcată astfel: 

- 47,60 mii lei pentru serviciile de proiectare - documentația tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor, Proiect tehnic  de execuție și detalii de execuție;  

- 17,85 mii lei pentru asistență tehnică din partea proiectantului; 
- 1.994,15 mii lei pentru execuție lucrări; 
-  3,57  mii lei pentru verificarea proiectului tehnic de verificator tehnic atestat; 
-  2,20 mii lei taxe, avize/acorduri. 

 
2,,CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL ZLAȘTI PE DJ 674, KM 5+020, COMUNA 
DĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” 

 
În anul 2017, au fost efectuate de către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv 

Inspectoratul Județean în Construcții Gorj, controale curente privind urmărirea comportării în 
exploatare a construcțiilor, la două obiective de investiții amplasate pe drumurile publice 
județene.  
 Astfel, în perioada 25-26.09.2017, a fost efectuat controlul la podul din beton armat peste 
pârâul Zlaști pe DJ 674A, km 5+020 și s-a încheiat procesul verbal de control privind urmărirea 
comportării în exploatare a construcțiilor, înregistrat la sediul Inspectoratului Județean în 
Construcții Gorj sub nr. 32571/27.09.2017, iar la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 
12056/27.09.2017, prin care s-a dispus întocmirea documentației tehnico-economice și execuția 
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL ZLAȘTI PE DJ 674, 
KM 5+020, COMUNA DĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”. 
 Au fost constatate următoarele: 
• cota talvegului albiei în zona podului a coborât, fapt care a condus la descoperirea 
blocurilor de fundație  ale culeelor podului; 
• în amonte și în aval de pod secțiunea de scurgere  este obturată de vegetație; 
• elevațiile culeelor, zidurile de gardă, zidurile întoarse prezintă defecte; 
• rosturile sunt neetanșate, astfel apa se infiltrează pe banchetele cuzineților; 
• racordarea cu terasamentele este necorespunzătoare; 
• parapetele pietonal este degradat sau lipsește, iar îmbrăcămintea asfaltică pe cale prezintă 
fisuri și crăpături. 
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În anul 2018, a fost întocmită documentația tehnico – economică, în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, în următoarele faze: expertiză tehnică pod, studiu topografic, studiu geotehnic și 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, care vizează ca elemente tehnico-
economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele 
categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la 
nivelul UA.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 2/2019, indicatorii tehnico-
economici principali fiind prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre. 

  
Situaţia existentă a obiectivului de investiţii 

 Podul a fost construit în anul 1971, este realizat din beton armat având o singură 
deschidere de 12,6m și o lungime de 18,7 m. Lățimea podului este de 8,2 m, din care partea 
carosabilă 6,4m, două trotuare de 2x0,70 m și 2 lise de parapet de 0,2 m. 
  În plan, podul este în aliniament cu pantă longitudinală mică. 
 
 Amplasamentul 

 Drumul județean 674A are lungimea reală de 26,420 km, pornește din Târgu Jiu și 
traversează următoarele localități: Târgu - Jiu, Dănești, Țicleni.  

 

 
DJ 674A , Târgu Jiu-Dănești -Țicleni 

 
Drumul județean 674A are clasa tehnica IV 

 Suprastructura are ca structură de rezistență un tablier din beton armat turnat monolit 
având în secțiune transversală patru grinzi iar la partea superioară o placă monolită din beton 
armat. 
 Infrastructura podului este alcătuită din două culei din beton având fundații directe. 
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Pod amplasat pe DJ 674A,  peste pârâul Zlaști, km 5+020, comuna Dănești, județul Gorj – situație existentă 

           
 Situația proiectată 
           Proiectul propus are, ca obiectiv, îmbunătățirea stării tehnice a unui pod din comuna 
Dănești, în conformitate cu tema de proiectare și expertiza tehnică elaborată.  
 Conform concluziilor expertizei tehnice, pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de 
siguranță și confort pe drumul județean 674A, în conformitate cu O.G. nr.43/1997, cu 
modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor și Ordinul nr. 1296/2017-
Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, este necesar ca 
podul existent, care se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare, să fie înlocuit cu un pod nou. 
 Totodată, concluziile expertizei tehnice au condus la necesitatea modificării denumirii 
obiectivului de investiție ,,CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL ZLAȘTI PE DJ 674, KM 
5+020, COMUNA DĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, prin înlocuirea denumirii inițiale ,,Consolidare 
pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, județul Gorj” în toate 
documentele cu caracter tehnic, economic și juridic aferente obiectivului de investiție, 
modificare propusă și aprobată prin nota de fundamentare cu nr. 187/07.01.2019.  
    Față de situația existentă, lucrările propuse vor aduce podul la parametrii normali de 
exploatare și vor asigura cerinţele de rezistenţă, stabilitate, precum şi îmbunătăţirea siguranţei, 
confortului şi funcţionalităţii în exploatare a acestuia, precum și o durată normală de funcționare 
de 50 ani.  

 Se recomandă executarea următoarelor lucrări pentru realizarea noului pod care să 
permită o circulaţie în condiţii de confort şi siguranţă și anume: 
- demolarea podului existent și îndepărtarea din albie a tuturor materialelor rezultate din 
demolare; 
- realizarea unor noi elemente de infrastructură din beton armat; 
- realizarea suprastructurii; 
- aplicarea unei membrane performante de hidroizolaţie  pe pod; 
- turnarea unui strat de beton asfaltic pentru protecția hidroizolației; 
- executarea straturilor căii pe pod; 
- montarea de parapete pe pod; 
- montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație; 
- racordarea pe o lungime de minim 25 m a platformei rampelor de acces la pod de la noile  
caracteristici ale podului (lăţime, linie roşie) la strada existentă; 
- realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod și rampe. 
          Pentru realizarea suprastructurii podului, se propune execuția unui tablier alcătuit din 
grinzi beton cu placă de suprabetonare din beton armat. Se propune o suprastructură alcătuită din 
10 grinzi prefabricate din beton precomprimat, tip „I”, cu L=16,00 m și h= 0,80 m. Grinzile 
conlucrează printr-o placă de beton armat cu grosimea de min.12 cm. Înălțimea de construcție 
este de 1,14 m. Suprastructura reazemă pe infrastructură prin intermediul unor aparate de 
reazem. 
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 Suprastructura susține o parte carosabilă cu două benzi de circulație cu lățimea de 7,80 m 
și două trotuare. 
 Calea pe pod este alcătuită din: 

- 1 cm hidroizolație;  
- 3 cm protecție hidroizolație BA8;  
- 8 cm BAP16 turnat în două straturi (4cm+4cm).  

 Trotuarele sunt alcătuite din beton peste care se așterne asfalt turnat în grosime de 2 cm. 
Pe trotuare vor fi montați parapeți direcționali la marginea părții carosabile și parapeți pietonali 
pentru circulația pietonilor în condiții de siguranță și confort. 
 Culeele sunt tip banchetă din beton armat cu ziduri întoarse de lungime de 2,00 m și sunt 
fundate pe 4 piloți de diametru mare Ø=1,08 m, L=11,00 m. 
 Rampele de acces la pod se vor realiza pe o lungime de aproximativ 25,00 m, cu racordare 
de la 6,00 m a părții carosabile a drumului județean la 7,80 m parte carosabilă pe pod, pentru 
evitarea ocupărilor suplimentare de teren. Pe rampe se vor monta parapeți direcționali. 
 Se vor realiza lucrări de curățire și calibrare albie. 
 Se vor realiza marcaje rutiere şi se vor monta indicatoare rutiere necesare pe pod și rampe. 
 Lucrările de înlocuire a podului existent cu un pod nou, se pot executa doar cu realizarea 
unei variante provizorii de circulație, cu semnalizare pe timpul nopții. De asemenea, există și o 
rută ocolitoare pe DJ 663A. 

Astfel, pentru efectuarea plăților privind întocmirea documentației tehnico-economice 
faza expertiză tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, elaborate în 
conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice și în baza contractului de prestări servicii nr. 15967/26.11.2018, 
propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a sumei totale de 
27,85 mii lei. 

De asemenea, având în vedere gradul mare de degradare al podului amplasat peste pârâul 
Zlaști, comuna Dănești, județul Gorj, U.A.T. – Județul Gorj își propune pentru anul 2019, 
întocmirea documentației tehnico-economice, faza PROIECT TEHNIC, precum și execuția 
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL ZLAȘTI PE DJ 
674, KM 5+020, COMUNA DĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”. 

În acest sens, se propune prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 
2019, a sumei totale de 2.352,76 mii lei, defalcată astfel: 

- 53,55 mii lei pentru serviciile de proiectare - documentația tehnică pentru 
autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic  de execuție și detalii de execuție;  

-  17,85 mii lei pentru asistență tehnică din partea proiectantului; 
-  2.274,69 mii lei pentru execuție lucrări; 
-  3,57  mii lei pentru verificarea proiectului tehnic de verificator tehnic atestat; 
-  3,10 mii lei taxe, avize/acorduri. 
 

3. ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, comuna Baia de Fier, județul 
Gorj” 

 
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. 

Baia de Fier, județul Gorj” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern 
nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de 
calamități naturale. 
 Comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj, Nr.167/22.07.2014, formată 
din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Gorj, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, 
Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  Gorj,  Inspectoratului Judeţean în Construcţii Gorj, 
a constatat faptul că, urmare a precipitaţiilor abundente căzute în data de 15.06-16.06.2018 şi  a 
creşterii aportului de apă în sol, pe drumul judeţean 665, tronsonul care leagă Orașul Novaci de 
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centrul Comunei Baia de Fier, la podețul amplasat la km. 38+440, în dreptul gospodăriei 
numiților Staicu Ion și Staicu Dan, s-a produs o deplasarea a tuburilor, fapt ce a condus la 
neasigurarea scurgerii apelor, îngreunarea desfășurării circulației rutiere și afectarea 
gospodăriilor din zonă. 
 La sediul Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Baia de Fier , a fost încheiată nota 
de constatare nr.  6648 din 19.06.2018 și înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 
8226/20.06.2018 prin care s-a dispus întocmirea în regim de urgență a documentaţiei tehnico – 
economice (expertiză tehnică, studii geotehnice), în vedere identificării soluțiilor tehnice, precum 
și execuția lucrărilor necesare pentru desfășurarea circulației rutiere pe drumul județean 665, 
tronsonul de drum ce leagă Orașul Novaci de centrul Comunei Baia de Fier, în condiții de 
siguranță. 
 Ca urmare a Hotărârii nr. 3045024 din 16.07.2018, adoptată în ședința extraordinară a 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, Instituția Prefectului Județului Gorj și 
Consiliul Județean Gorj au inițiat Proiectul de Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul 
special de intervenție la  dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 
județul Gorj și l-au înaintat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 
adresa comună  nr. 10090/9482/16.07.2018. 
 După efectuarea acestui demers procedural și necesar, în data 24.07.2018 a fost emisă 
Hotărârea de Guvern nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale, care, prin anexa pentru repartizarea 
sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților 
naturale, la poziția nr. 14, alin 1, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 
38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, Consiliului Județean Gorj i s-a alocat suma de 
25,00 mii lei (conform solicitării transmise de către U.A.T. – Județul Gorj și Instituția Prefectului 
–Județul Gorj). 
 În data de 05.11.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 14809 privind serviciile de 
proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și 
întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat 
Cernădia, comuna Baia de Fier”. 

Se vor executa următoarele categorii de lucrări: 
Construire podeț pe DJ665 la km 38+440, în satul Cernadia, podeț cu structură metalică 

cu tuburi metalice HELCOR HC1000 cu o deschidere de 8.80 m.  
Calea pe podeț se va reliza dintr-o îmbrăcăminte asfaltică cu următoarea structură rutieră: 
- 4.0 cm beton asfaltic BA16; 
- 6.0 cm binder BAD22.4; 
- 8.0 cm anrobat bituminos;  
- 15.0 cm piatră spartă; 
- 30.0 cm balast. 
Scurgerea apelor se va realiza prin șanțuri betonate de tip 1, L = 10 m cu baza de 0,50 m, 

tip II cu baza de 1,0 m, L = 10 m și tip 3  cu baza de 1,30, L = 5,0 m. 
În anul 2018 au fost finalizate serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice, 

faza proiect tehnic + detalii de execuție și au fost efectuate plăți în valoare de 10,40 mii lei. 
Finalizare lucrărilor este estimată în anul 2019. 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 12,14 mii lei, defalcată 
astfel: 

- pentru execuție lucrări – 10,23 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018 ) + 1,27 mii 
lei (cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 

- asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor și până la 
recepția finală – 0,60 mii lei; 

- pentru cote ISC – 0,04 mii lei.  
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Valoarea alocată în baza Hotârârii de Guvern nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din 
Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 
unitățile administrative-teritoriale afectate de calamități naturale, pentru realizarea obiectivelor 
de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de Fier, județul 
Gorj” și ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia 
de Fier (circulație întreruptă)” a fost de 865.000, lei inclusiv T.V.A. iar valoarea necesară pentru 
finalizare acestor 2 obiective de investiție este mai mare cu 37,560 mii lei  decât suma alocată, 
datorită aplicării prevederilor O.U.G 114/2018. 
 

4. ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia 
de Fier (circulație întreruptă)” 

 
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat 

Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)” și sumele alocate acestuia, au fost 
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale. 

Comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj, Nr.167/22.07.2014, formată 
din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Gorj, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, 
Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  Gorj,  Inspectoratului Judeţean în Construcţii Gorj a 
constatat faptul că, urmare a precipitaţiilor abundente căzute în data de 21.06.2018 şi  a creşterii 
aportului de apă în sol, pe drumul judeţean 665, tronsonul care leagă Orașul Novaci de centrul 
Comunei Baia de Fier, la podețul casetat, amplasat la km. 40+220, ce traversează Pârâul 
Cernăzoara, structura de rezistenţă, fundaţia şi zidul de sprijin ale podețului au fost grav afectate, 
fapt ce pune în pericol stabilitatea podețului, totodată fiind afectată şi partea carosabilă dreapta și 
stânga pe o lungime de circa 30 ml în zona podețului. 

 

             
Podeț amplasat pe DJ 665, peste pârâul Cernăzoara la km 40+220, comuna Baia de Fier,  județul Gorj 

 
La sediul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, a fost încheiată nota de 

constatare nr.  8329 din  21.06.2018 prin care s-au dispus următoarele măsuri: 
1. Închiderea circulației rutiere pe tronsonul de drum județean 665 ce leagă Orașul 

Novaci de centrul Comunei Baia de Fier, datorită distrugerii podețului dalat amplasat la km 
40+220 peste pârâul Cernăzoara, în comuna Baia de Fier; 

2. Semnalizarea corespunzătoare a interzicerii accesului pe tronsonul de drum 
județean 665 ce leagă Orașul Novaci de centrul Comunei Baia de Fier, precum şi semnalizarea cu 
indicatoare a rutelor ocolitoare; 

3. Blocarea accesului pe podețul dalat amplasat pe drum județean 665, tronsonul ce 
leagă Orașul Novaci de centrul Comunei Baia de Fier, a mijloacelor auto și a pietonilor; 

4.   Întocmirea, în regim de urgență, a documentaţiei tehnico – economice (expertiză 
tehnică, proiect tehnic), în vedere identificării soluțiilor tehnice, precum și execuția lucrărilor 
necesare pentru reluarea circulației rutiere pe drumul județean 665, tronsonul de drum ce leagă 
Orașul Novaci de centrul Comunei Baia de Fier. 
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Construirea podului amplasat pe drumul județean 665, sat Cernădia, comuna Baia de Fier, 
prezintă o importanță deosebită atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere 
economic. 

În data de 22.11.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 15802 privind serviciile de 
proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și 
întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 
la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”. 

 
 

            
Podeț amplasat pe DJ 665, peste pârâul Cernăzoara la km 40+220, comuna Baia de Fier,  județul Gorj 

 
       Situația proiectată conform proiectului tehnic 

Sunt propuse a se executa următoarele lucrări: 

-       Pod nou  
Podul nou metalic propus a se realiza are lungimea de 21,70 m și se va realiza cu 

structură metalică din plăci de oțel ondulat, care are următoarele dimensiuni: 
- Lungime pod = 21,70 m 
- Lățime parte carosabilă 7,40 m 
- Protecție parte carosabilă cu bordura 20 x 25 cm și parapet din beton armat de 50 

cm grosime si parapet auto. 
-      Cale pod 

   Calea pe pod se va reliza dintr-o îmbrăcaminte asfaltică cu următoarea structură rutieră: 
- 4,0 cm beton asfaltic BA16 
- 6,0 cm binder BAD22.4 
- 8,0 cm anrobat bituminos  
- 15,0 cm piatră spartă 
- 30,0 cm balast 
  -    Parapeți pod ranforsați 
Parapeții pe pod se vor realiza din timpane din beton armat cu lățimea de 0,50 m și o 

înălțime variabilă între 1,44 și 5,10 m, dimensiuni care să asigure lățimea părții carosabile de 7,40 
m. 

-      Protecția auto 
Protecția auto pe pod se va realiza cu parapeți din metal, stâlpi și lise din metal cu h = 

1,15 m, parapeții vor fi asamblați prin plăcuțe metalice, ancore, buloane de prindere, pe o lungime 
de 2 x 8,80 m. 

-     Infrastructura pod 
Podul va avea o deschidere de 15,01m și se va realiza astfel: 
- elementul metalic se va așeza pe două culei din beton simplu de 2,5 x 3,5 x 9,0 m. 

-      Amenajare albie 
Albia se va defrișa și decolmata pe o lungime de 40 m amonte și aval. 
În aval de pod se va realiza un prag de liniștire între gabioane în lungime de 12,5 m și h = 

1,5 m din beton armat. 
-      Protecție maluri 

Protecția malurilor se va realiza cu ziduri de gabioane placate cu beton de 10 cm grosime 
astfel: 
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- amonte, L = 5 m, dreapta, h = 2,0 m 
             L = 5 m, stânga, h = 2,0 m 
- aval, L = 5 m, dreapta, h = 2,0 m 
                    L = 5 m, stânga, h = 2,0 m 
        Lungime totală, L = 20 m. 

-    Rampe de acces 
Racordarea la podul proiectat se va face cu rampe de acces care vor avea urmatoarele 

caracteristici: 
- Lungime efectivă (2 x 30) = 60 m  
- Lățime parte carosabilă = 6.0 m 
- Sistem rutier: 4,0 cm beton asfaltic BA16. 

-         Parapeți de protecție 
În zona podului pe partea stângă se vor prevedea parapeți de protecție 2 x 6 = 12 m. 
Scurgerea apelor se va face cu șanțuri pereate în lungime de 43 m. 
Pentru scurgerea apelor de pod s-au prevăzut casiuri cu lățimea de 2,0 m și grosimea de 

0,15 cm. 
În prezent, pe sectorul de drum județean 665, km 40+220, Comuna Baia de Fier, 

circulația autovehiculelor se desfășoară pe o variantă provizorie, realizată în apropierea podețului 
distrus.  

Din această cauză, se impune executarea lucrărilor de construire pod pe DJ 665, km 
40+220, comuna Baia de Fier, pentru a asigura circulația autovehiculelor în condiții optime de 
confort și siguranță. 

Starea tehnică generală a acestui sector de drum județean este necorespunzătoare, 
circulația efectuându-se pe o variantă provizorie. 

În anul 2018 au fost finalizate serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice 
faza proiect tehnic + detalii de execuție și au fost efectuate plăți în valoare de 31,54 mii lei. 

Finalizare lucrărilor este estimată în anul 2019. 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 824,09 mii lei, compusă 
din:  

- execuție lucrări – 778,11 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018) + 43,63 mii 
lei (cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 

- asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor și 
până la recepția finală – 0,60 mii lei; 

- cote ISC – 1,75 mii lei. 
 

5.  ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna 
Alimpești” 

 
Obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, 

satul Nistorești, comuna Alimpești” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotârârea de 
Guvern nr. 514/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unitățile administrativ-teritoriale 
afectate de calamități naturale. 

Ca urmare a adresei nr. 1308 din 26.03.2018 emisă de Primăria comunei Alimpeşti, 
comisia constituită prin Ordinul Prefectului Judeţului Gorj nr. 167 din 22.07.2014, formată din 
reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului 
Judeţean în Construcţii Gorj, Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă “Lt. col. Dumitru Petrescu'’ 
al Judeţului Gorj, împreună cu reprezentanţi ai Primăriei Alimpeşti, s-a deplasat în teren în data de 
29.03.2018, unde a constatat următoarele: 

Datorită fenomenelor meteorologice din ultima perioadă şi a creşterii substanţiale a 
aportului de apă în sol, pe raza localităţii Nistoreşti, comuna Alimpeşti, s-a produs o alunecare de 
teren cu tasare pe drumul judeţean DJ 605C, la poziţia kilometrică 14+120, care a afectat partea 
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carosabilă pe o lungime de aproximativ 25 m, pe ambele sensuri de circulaţie, parcarea din 
imediata apropiere fiind distrusă în totalitate. De asemenea, în aproprierea zonei afectate se află 2 
stâlpi de medie tensiune inclinaţi. 

Ţinând cont de gravitatea fenomenului de pe DJ 605C, km 14+120, localitatea Nistorești, 
comuna Alimpești, prin nota de constatare nr. 4808/30.03.2018 înregistrată la sediul Instituției 
Prefectului – Județul Gorj s-a dispus întocmirea, în regim de urgenţă, a documentaţiei tehnico-
economice (Expertiză tehnică de specialitate, Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, 
Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție,  Proiect de organizare a 
execuţiei lucrărilor), în vederea determinării cauzelor ce au condus la producerea şi agravarea 
fenomenelor de alunecare, identificarea resurselor financiare pentru stabilizarea şi refacerea zonei 
afectate și execuția lucrărilor în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale. 

Ca urmare a Hotărârii nr. 3045016 din 04.05.2018, adoptată în ședința extraordinară a 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, Instituția Prefectului Județului Gorj și 
Consiliul Județean Gorj au inițiat Proiectul de Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul 
special de intervenție la  dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 
județul Gorj, și l-au înaintat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 
adresa comună  nr. 6652/6197/11.05.2018. 

După efectuarea acestui demers procedural și necesar, în data 12.07.2018 a fost emisă 
Hotărârea de Guvern nr. 514 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale 
afectate de calamități naturale, care, prin anexa pentru repartizarea sumelor pentru achitarea unor 
cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale, la poziția nr. 11, alin. 1, 
pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul 
Nistorești, comuna Alimpești”, Consiliului Județean Gorj i se alocă suma de 1.680,00 mii lei. 

În data de 20.11.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 15645 privind serviciile de 
proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și 
întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C 
la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”. 

Facem mențiunea că valoarea alocată prin H.G. nr. 514/2018 este mai mică cu suma de 
126,567 mii lei decât valoarea necesară pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție 
,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna 
Alimpești”, datorită aplicării prevederilor O.U.G 114/2018. 

 
Drumul județean 605C are lungimea reală de 2,030 km, poziția kilometrică 13+300 

aflându-se la limita cu județul Vâlcea, în localitatea Nistorești, iar poziția de sfârșit 15+030 
aflându-se la intersecția cu DJ 675C. 

Traseul drumului județean 605C se desfășoară pe teritoriul administrativ al comunei 
Alimpești. 

            
 

      
DJ 605A, km 14+120, loc. Nistorești, com. Alimpești, jud. Gorj 
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În prezent, circulația autovehiculelor se desfășoară pe o singură bandă, existând pericolul 
închiderii în totalitate a drumului județean 605C. 

 
Situația proiectată conform proiectului tehnic 

          Sunt propuse a se executa următoarele lucrări: 

      Amenajare zid de sprijin pe coloane benotto: 
      Amenajarea zidului de sprijin pe coloane benotto, L = 60 m; 
      Diametrul coloanelor benotto este de Φ1080 mm;  
      Scurgerea apelor pluviale din zona drenului se va face prin șanturi pereate în lungime de 

60m pentru scurgerea apelor de la podeț  și 20 m la baza zidului; 
       Suprafața ocupată șanțuri, S = (60 + 20)  x 1.7 = 136 mp; 
       Suprafața zid de sprijin propriu-zis, S = 60 x 3.0 = 180 mp. 
                                       Total suprafață, S = 316 mp. 

Șanturi pereate  
Pentru scurgerea apelor din zona afectată s-au prevăzut șanțuri pereate trapezoidale cu 

baza de 50 cm și grosimea de 10 cm, în lungime de 111,5 m , S = 112 x 1,7 = 190 mp. 
Rigolă ranforsată 
Rigola ranforsată va proteja taluzul din zona zidului de protecție din bolovani de râu și se 

va realiza pe o lungime de 40 m, rigola va avea o înălțime de 2,20 m și grosime variabilă între 
0,20 m și 0,30 m, S = 40 x 1,5 = 60 mp. 

Sub rigola ranforsată se va realiza un dren din bolovani de râu. Umplutura din bolovani 
de râu se va compacta bine și vor fi prevăzute cu barbacane de descărcare la baza zidului. 

        Refacere sistem rutier 
       După execuția zidului de sprijin, cât și a drenurilor, se va reface calea de rulare și 

sistemul rutier după cum urmează: 
  Sistem rutier nou în suprafață de 460 mp pe o lungime de 60 m: 
  Refacere cale de rulare în suprafață de 660 mp, respectiv pe o lungime de 2 x 55 = 110 m 

și o lățime de 6,0 m și va avea următorul sistem rutier: 
- 4,00 cm beton asfaltic BA16; 
- 6,00 cm binder BAD25; 
- reparații îmbrăcăminte existentă. 
       Acostamente 
    Acostamentele se vor amenaja pe toată lungimea  afectată, respectiv 170 m și vor avea 

lățimea variabilă între 0,75 – 1,0 m, realizate din beton de ciment de 15 cm grosime cu o 
suprafață de 279 mp. 

       
În anul 2018 au fost finalizate serviciile de întocmirea a documentației tehnico-

economice faza proiect tehnic + detalii de execuție și au fost efectuate plăți în valoare de 37,49 
mii lei. 

Finalizarea lucrărilor este estimată în anul 2019. 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, este de 1.746,57 mii lei, compusă 
din: 

- execuție lucrări – 1.601,31 mii lei (rest rămas de executat la 31.12.2018) +140 mii lei 
(cote manoperă conform O.U.G 114/2018); 

- asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor și 
până la recepția finală – 1,19 mii lei; 

- cote ISC – 4,07 mii lei.  
 

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, 
asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (include și cheltuieli de 
expertiză, proiectare și de execuție privind reparațiile capitale): 
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1. ,,DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ PRIVIND MEMORIU TEHNIC, 
CENTRALIZATORUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI, LISTELE CU CANTITĂȚILE DE 
LUCRĂRI, ANTEMĂSURĂTORI, CAIETELE DE SARCINI, PIESELE DESENATE PENTRU 
ASIGURAREA UNEI STĂRI DE VIABILITATE CORESPUNZĂTOARE PE REȚEAUA DE 
DRUMURI PUBLICE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA JUDEȚULUI GORJ, ÎN 
PERIOADA 2020-2024” 

 
DATE TEHNICE 
 
Judeţul Gorj este situat în sud-vestul ţării, în nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu. Paralela 45 

traversează judeţul prin mijloc şi sudul municipiului Targu-Jiu. Vecinii săi sunt: la nord-județul 
Hunedoara, la nord-vest-județul Caraș-Severin, la est sud-est și sud vest-județele Vâlcea, Dolj și 
Mehedinți. Suprafața totală este de 5602 kmp, ceea ce reprezintă 2,3% din teritoriul României, 
situându-se astfel pe locul al 21-lea din punct de vedere al suprafeței. Relieful județului este 
divers, conținând trei trepte importante: munții, dealurile sub-carpatice și extremitatea nordică a 
Podișului Getic. Munții acoperă 30 % din suprafața județului. Vârfurile înalte ale Munților 
Parâng acoperă mai mult de 1000 kmp. Dealurile subcarpatice (400-800 m altitudine) se întind 
de la Olteț până la Motru, unde fac legătura cu munții. La sud de zona subcarpatică, relieful este 
încă înalt.  Clima este temperat-continentală, cu ușoare influențe mediteraneene, cu temperatura 
anuală medie de 10,3 0C. Județul este sub influența maselor de aer din vest și sud-vest, care aduc 
aer cald și uscat. Diversitatea geografică a teritoriului județului, duce și la o diversitate a 
resurselor minerale: cărbune (antracit, grafit, lignit), petrol, gaze naturale, marmură, calcar, 
marnă etc. Pădurile, care acoperă 43,5% din suprafaţa judeţului, asigură cantități mari de lemn și 
adăpostesc un vânat diversificat și bogat. 
 Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 drumuri 
judeţene, cu o lungime totală de 835,302 km, cu o stare de viabilitate precară, determinată atât de 
structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 75%), cât şi de 
traficul de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 
 Principalele date tehnice a rețelei de drumuri județene sunt: 
 Clasa tehnică: IV 
Tipul îmbrăcăminţii: 
- îmbrăcăminte asfaltică: 367,318 km; 
- îmbrăcăminte din beton de ciment: 104,294 km; 
- îmbrăcăminte asfaltică uşoară: 312,077 km; 
- pietruit: 39,308 km; 
- din pământ: 11,925 km; 
- pavaj: 0,380 km. 

 
• Poduri: 243 buc. 
• Podeţe: 1641 buc. 
 

 Întocmirea documentației tehnico-economice privind memoriu tehnic, centralizatorul 
cantităților de lucrări,  listele cu cantitățile de lucrări, antemăsurători, caietele de sarcini, piesele 
desenate pentru lucrările și serviciile de reparare și întreținere drumuri județene aflate în 
administrarea Județului Gorj, în perioada 2020-2024, se va realiza în conformitate cu Hotărârea 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, a 
reglementărilor tehnice şi standardelor din domeniu în vigoare. 
  Categoriile de lucrări de întreținere și reparare pentru care se solicită întocmirea 
documentației tehnico-economice privind memoriu tehnic, centralizatorul cantităților de lucrări,  
listele cu cantitățile de lucrări, antemăsurători, caietele de sarcini, piesele desenate, sunt 
următoarele: 
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101.1. Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare) 
 
101.1.1. Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice: 
 
- plombări(100m²);  
- colmatarea fisurilor și a crăpăturilor (100m); 
- badijonarea suprafețelor poroase (100 m²). 
  
101.1.2. Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice cu lianți hidraulici:  
 
- colmatări de rosturi și de crăpături (100ml); 
- refaceri de dale (100m²) 
  
101.1.5. Întreținerea drumurilor pietruite: 
 
- greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale 
pietroase, în volum de până la 300 m3/km (km); 
- scarificarea și reprofilarea drum (100mp).  
  
101.2. Întreținerea comună a tuturor drumurilor 
 
101.2.1 Întreţinere Platformă drum 
 
- Curăţirea platformei drumurilor de materialele aduse de viituri (mc);  
- Tratarea burdușirilor (100mc);   
- Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală (100mp); 
 - Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanică (100mp); 
 - Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă (mc); 
 - Tăieri de cavalieri (mc);  
  
101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum și prevenirea efectelor 
inundațiilor: 
 
- curățarea șanțurilor (ml);  
- executarea șanțurilor de pământ (ml)  
- desfundarea șanțurilor (ml); 
- întreținerea drenurilor (100ml);  
- amenajări ale torenților și ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime (100ml); 
  
 101.2.3. Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere  
 
- întreţinerea indicatoarelor de km (borne)(buc);  
- întreţinerea parapet elastic (100ml);  
- întreţinere parapet rigid (100ml);  
- văruirea plantaţiilor şi accesoriilor (coronamente etc.) (mp); 
  
101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere 
 
- revizii curente şi intervenţii operative (ore); 
 -cosirea vegetaţiei ierboase (100mp); 
 
101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale 
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- aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea scurgerii apelor - drumuri laterale 
(buc); 
  
101.3. Întreţinerea curentă a podurilor 
 
101.3.1.Poduri din beton 
 

- reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, desfundarea gurilor de scurgere, 
reparaţii parapet, trotuare, sferturi de con (ml); 

 
101.3.2. Întreţinerea albiilor din zona podurilor 
 
- Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de răgălii a infrastructurii şi a albiilor 
(100mp); 
- Reparaţii izolate la pragurile de fund şi la apărări de maluri (buc); 
  
101.3.3. Întreţinerea podeţelor 
- Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de liniştire, peree, desfundări şi 
decolmatări de podeţe (buc.); 
  
102. Întreţinere curentă pe timp de iarnă   
 
102.2.  Aprovizionare nisip + transport în baze (mc) 
- Aprovizionare sare + transport în baz e(to); 
- Transport material antiderapant în depozite mici, figurat (to); 
- Amestec nisip și sare (mc); 
102.5. Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii drumurilor publice 
- Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 16-25 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 26-35 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm (100mp); 
- Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm (100mp); 
- Combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant manual (to); 
- Combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant mecanizat (to); 
- Informare operativă pe timp de noapte şi sărbători (ore); 
- Informare operativă în timpul programului (ore) 
- Curăţirea mecanizată a zăpezii (mii lei); 
- Utilaje deszăpezire - aşteptare I (mii lei); 
- Utilaje deszăpezire - aşteptare II (mii lei); 
 
103 . Tratamente bituminoase (km) – se vor executa cu emulsie bituminoasă pe bază de 
bitum modificat   
 
106.  Covoare bituminoase (100mp) 
 
107. Siguranţa rutieră 
 
107.1 Aprovizionare şi montare cu indicatoare rutiere, stâlpi, stâlpişori de dirijare (100buc)   
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107.2.1. Aprovizionare şi montare parapet (ml) 
  
107.2.2 Aprovizionare şi montare borne (buc.) 
  
107.3.1 Executarea marcajelor longitudinal (km)  
 
107.3.2 Executarea marcajelor transversal (mp)  
  
107.4. Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dotărilor (coşuri de gunoi, 
mese, scaune, jardiniere) (buc.) 
  
107.5.1 Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii) (buc.) 
 
107.5.2 Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale (buc.) 
  
108. Plantaţii rutiere 
 
108.2 Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi spaţiile verzi (100mp) 

  
111. Protejarea corpului şi platformei drumului 
 
111.2.1. Şanţuri dalate (ml) 
 
111.2.2 Şanţuri pereate (ml) 
 
111.3. Drenuri (100ml) 
 
111.5. Ziduri de sprijin din b.a.(mc) 
 
111.6. Drumuri de acces (buc.) 
 
111.7. Amenajarea platformei pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.) 

 
111.8. Întreţineri drumuri pietruite (km) 
 
112.    Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor 
- înlocuirea hidroizolaţiei pe cale, înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului, înlocuirea 
dispozitivelor pentru acoperirea rosturilorde dilataţie, refaceri ale betonului degradat prin 
torcretare, consolidarea elementelor din beton armat (ml) 
 
113.1. Lucrări accidentale (ml) 
 
113.2  Refaceri după inundaţii (100mp) 
 
113.3 Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială (km) 
 
114. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară (km)    
 
115. Ranforsări ale sistemului rutier (km) 
 
118. Definitivări podeţe 
- podeţ Ø 400 (buc) 
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- podeţ Ø 600 (buc) 
- podeţ Ø 800 (buc) 
- podeţ Ø 1000 (buc) 
- podeț dalat L=2m 
- podeț dalat L=3m 
- podeț dalat L=4M 

 
Astfel, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al 

Județului Gorj pe anul 2019, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi”, pentru 
,,ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ PRIVIND MEMORIU TEHNIC, 
CENTRALIZATORUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI,  LISTELE CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI, 
ANTEMĂSURĂTORI, CAIETELE DE SARCINI, PIESELE DESENATE PENTRU ASIGURAREA UNEI 
STĂRI DE VIABILITATE CORESPUNZĂTOARE PE REȚEAUA DE DRUMURI PUBLICE JUDEȚENE 
AFLATE ÎN ADMINISTRAREA JUDEȚULUI GORJ, ÎN PERIOADA 2020-2024” , este de 300,00 mii lei. 
 

            

15.644,00; 
10,32%

135.941,50; 
89,68%

Cap.84.02 „Transporturi” -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
 
 În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 84.02 „Transporturi”, 

cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 10,32%, iar cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare cumulează o pondere de 89,68%. 
 
 

II. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 
venituri proprii pe anul 2019 
 

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 
proprii pe anul 2019, estimat atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, la valoarea 
de 212.084,54 mii lei, cuprinde bugetele următoarelor instituţii publice de subordonare 
judeţeană: 

 
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu (174.219,14 mii lei); 
2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu 

(22.356 mii lei); 
3. Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj (4.551,90 mii lei); 
4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” (5.886,50 mii lei); 
5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu (5.071 mii lei). 
 
Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, conform art. 14, alin. 7, în situaţia în care gradul de realizare a 
veniturilor proprii în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite 
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fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul 
precedent. 

Astfel, situaţia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii pentru 
instituţiile autofinanţate de interes judeţean, care se află în subordonarea Consiliului Judeţean 
Gorj, se prezintă după cum urmează: 

 
 

Nr. 
crt. 

Instituţie publică Grad de realizare % 
2017 2018 

1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu  98,64 98,27 
2 Spitalul Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa,  

Runcu 
    100,05 99,62 

3 Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj 97,08 100,08 
4 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”        88,73   99,99 
5 Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu 101,93 100,26 

În conformitate cu gradul de realizare a veniturilor proprii prezentat, structura 
prevederilor bugetare la partea de venituri a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, este prezentată în diagrama de mai jos: 

 

130.498,12; 
61,53%

81.586,42; 
38,47%

Buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2019 -

repartizare surse de venit- mii lei

venituri proprii

subvenții

 
 
Cheltuielile propuse pentru anul 2019, structurate pe capitole bugetare, secţiuni şi titluri 

de cheltuieli se prezintă, conform diagramelor de mai jos, astfel: 
 

209.822,25; 
98,93%

2.262,29; 
1,07%

Buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2019 -

repartizare cheltuieli pe secțiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare
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Ppe capitole de cheltuieli, situaţia se prezintă după cum urmează: 
 

Cap. 66.10 „Sănătate” -  propunem alocarea sumei de 196.575,14 mii lei, din care: 
 

 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 194.444,35 mii lei, cuprind: 
 
- cheltuieli de personal – 153.632 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel:  

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – 135.030 mii lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 18.602 mii lei; 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 40.228,35 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – 36.658,35 mii lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 3.570 mii lei; 

- alte cheltuieli – 584 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu  Jiu – 500 mii lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 84 mii lei. 

  
 ,,Cheltuielile de personal” prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar sunt destinate 
achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, pentru angajaţii celor două instituţii 
spitaliceşti. Conform notelor de fundamentare, la stabilirea sumei necesare, cele două unităţi 
medicale au luat în calcul modificările intervenite în statele de funcţii (angajări, promovări etc), 
acodarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță precum și modificările legislative 
privind drepturile salariale în domeniul sanitar. 
 La fundamentarea ,,cheltuielilor privind bunuri şi servicii”, s-a avut în vedere necesarul 
de medicamente, materiale sanitare, reactivi necesari efectuării analizelor medicale, materiale de 
curăţenie şi dezinfectanţi, alocațiile legale de hrană, achiziţionarea de lenjerie şi accesorii de pat 
(saltele, cearceafuri, feţe de pernă), precum şi achiziţionarea de obiecte de inventar cu caracter 
funcţional sau de uz gospodăresc (instrumentar medical, cărucioare și mobilier cu specific 
sanitar, cărucioare transport alimente, cărucioare transport instrumente sanitare, stingătoare, 
calculatoare, imprimante, etc.). 
 Totodată, s-a avut în vedere necesarul estimat privind plata facturilor de utilităţi, 
asigurarea de materiale consumabile sau orice alte materiale cu caracter funcţional, achitarea 
serviciilor de pază şi a altor servicii, asigurarea cheltuielilor pentru piese de schimb de natură 
tehnico-medicală sau administrativă, cheltuieli de mentenanță la nivelul celor două unităţi 
medicale etc. 
 În cadrul titlului ,,alte cheltuieli”, au fost estimate sume necesare plăților către bugetul de 
stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate în instituții publice, în conformitate cu 
prevederile  Ordonanței de Urgență nr. 60/2017. 

 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.130,79 mii lei, cuprind: 

 

- ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” - 1.030,79 mii lei, sumă 

necesară Spitalului Județean Gorj pentru derularea proiectului „Start în Viață - Program de 
formare medicală pentru sănătatea femeii și a copilului”, proiect finanțat din Fond Social 
European. 

- ,,Active nefinanciare” - 1.100 mii lei, din care: 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - 100 mii lei propune 

achiziționarea următoarelor: 
-  mașină automată de spălat vase (6 buc) - 36 mii lei; 
-  freză de zăpadă (2 buc) - 12 mii lei; 
-  ascensor pentru transport alimente (1 buc) - 46 mii lei; 
- licență program antivirus (1 buc)  – 6 mii lei. 
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 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – 1.000 mii lei, propune următoarele 

cheltuieli de capital: 
- Deviere rețea electrică Dispensar T.B.C Spital Județean de Urgență Târgu Jiu, 

Str A.I Cuza 
 
 În vederea obținerii avizelor/autorizațiilor legale, necesare executării 
lucrărilor de demolare a Dispensarului T.B.C, se impune devierea firidei generale + 
firidă Dispensar T.B.C. alimentate din PT CZ nr.15 Târgu - Jiu . 
 Pentru desfășurarea în condiții optime a activității instituției și dotării acesteia, în 
lista de investiții pe anul 2019, se propune achiziționarea următoarelor aparate 
medicale:  

- Cardiotocograf  (2 buc) - 60 mii lei; 
- Targă transport pacienți ( minim 150 kg ) (4 buc) – 77 mii lei; 
- Elevator hidraulic pacienți (3 buc) -30 mii lei; 
- Aspirator chirurgical (3 buc) - 15 mii lei; 
- Injectomat (11 buc) - 110 mii lei; 
- Pulsoximetru  (6 buc) - 60 mii lei; 
- Resuscitator (1 buc) - 12 mii lei; 
- Blender oxigen (10 buc) - 100 mii lei; 
- Centrifugă 10-30 locuri (3 buc) - 15 mii lei; 
- Lavoar apă sterilă cu 1 post (2 buc) - 22 mii; 
- Termostat laborator ( incubator ) 120 litri (2 buc) - 30 mii lei; 
- Sterilizator aer cald 200 litri - (2 buc) - 36 mii lei; 
- Aparat ventilație pentru transport (2 buc) - 154 mii lei; 
- Ecograf Doppler color portabil (1 buc) - 149 mii lei; 
- Aparat încălzire plasmă și produse sanguine (1 buc) - 50 mii lei; 
- Autoclav 12 litri (2 buc) - 32 mii lei; 
- Autoclav vertical 120 litrii (1 buc) - 30 mii lei. 

 

194.444.350; 
98,92%

2.130.790; 
1,08%

Cap.66. 10„Sănătate”  -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
           

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 66.10 „sănătate”, cheltuielile 
secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 98,92%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează o pondere de 1,08%. 
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Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie” -  propunem alocarea sumei de 15.509,40 
mii lei, din care: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 15.377,90 mii lei, cuprind: 

 
 - cheltuieli de personal –11.407,40 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel:  
 
  Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 2.857,40 mii lei; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 4.610 mii lei; 
 Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu – 3.940 mii lei. 

 
 Prevederile bugetare, la titlul cheltuieli de personal, vor asigura plata salariilor, 
indemnizației de hrană,  vaucherelor de vacanță şi a contribuţiilor aferente pentru angajaţii 
instituţiilor de cultură. La stabilirea sumei necesare, s-au luat în calcul toate modificările 
intervenite în statele de funcţii, conform fundamentării acestor instituții. 
 

Pentru anul 2019, s-a tinut cont de numărul de personal existent, de nivelul salariilor și al 
sporurilor în plată, de promovarea în grad a salariaților pe parcursul anului 2019, de majorările 
salariale dispuse de prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, potrivit căreia: 

- art. 38 alin. 4) ,,în perioada 2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de 
bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere 
reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, 
indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 
2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat 
cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h)”, cât și de Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- art. 25 alin. 1) ,,suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi 
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru 
fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor 
şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a 
indemnizaţiilor lunare, după caz”.   

 
Totodată, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă 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, la art.36 alin 1), se precizează că: 
,,în perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum 
sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate 
integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de 
vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 
18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.   
   (11) Cuantumul indemnizaţiilor de hrană acordate conform alin. (1) personalului din cadrul 
instituţiilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială nu se ia în calcul la determinarea limitei 
prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare.”   
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- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 3.769,50 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel: 
 
 Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 1.602,00 mii lei; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 1.139,50 mii lei; 
 Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu – 1.028,00 mii lei. 
 

 Cheltuielile cu bunuri şi servicii cuprind cheltuieli curente necesare bunei funcţionări a 
celor trei instituţii de cultură şi desfăşurării activităţilor specifice, cu asigurarea achiziţiei de 
materiale consumabile, piese de schimb, carburanţi, materiale pentru curăţenie, rechizite 
necesare desfăşurării activităţii ce intră în sfera de competenţă şi responsabilitate a entităţilor 
respective, obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de 
funcţionare, asigurări, reparaţii şi revizii auto necesare întreţinerii autoturismelor din dotarea 
parcului auto, precum şi plata drepturilor de autor şi a fiscalităţilor aferente pentru invitaţii şi 
colaboratorii în spectacole etc. 

Totodată, pentru anul 2019, în bugetele Muzeului Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu”, 
Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” şi al Şcolii Populare de Artă, au fost 
prevăzute sume, alocate prin transfer din bugetul local al Judeţului Gorj, reprezentând subvenții 
acordate în completarea veniturilor proprii, pentru desfăşurarea manifestărilor artistice cuprinse 
în Agenda Culturală a Judeţului Gorj, potrivit programului propriu de evenimente culturale al 
fiecărei instituții de cultură. Redăm, mai jos, principalele evenimente/acțiuni/programe cu impact 
la nivel județean/regional/național: 

o Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, în calitate de organizator al 
următoarelor evenimente: 
- 14 ianuarie - Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică; 
- 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară 

Fotodocumentară; 
- Artefacte masonice. Expoziție temporară; 
- Zborul – spectacol coregrafi; 
- Revelațiile durerii. Oana Tudose. Expoziție temporară de pictură; 
- Gorjul istoric și pitoresc. Expoziție temporară de etnografie; 
- Emil Pașcalău. Expoziția temporară de pictură; 
- Marilena Preda – Sânc. Expoziție temporară de pictură; 
- 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua 

Europei; 
- ȘAI. Expoziție temporară de caricatură; 
- Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie; 
- Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, 

programe metamuzeale; 
-  Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică; 
-  Ziua Eroilor. Expoziţie temporară fotodocumentară; 
-  Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei „Albinuşa”, Nr. 5; 
-  În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanţă pentru copii destinat 

familiarizării 
cu gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale ale acesteia; 

-  EGOgrafie. Expoziţie temporară de pictură, grafică şi textile; 
-  Şantierul arheologic de la Vârț - Rovinari, jud. Gorj; 
-  Şantierul arheologic de la Logreşti – Seaca „Capul Dealului”; 
-  Zilele muzeului Arhitecturii Populare de la Curtișoara; 
- Festivalul Național de Etnografie și Folclor pentru copii și tineret, 

Curtișoara,Ediția a II-a, 2019; 
-  Zilele Europene ale Patrimoniului. Expoziție temporară; 
-  14 octombrie 1916 – Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico- 

militară; 
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-  Ion Popescu - Voiteşti un savant dat uitării. Simpozion naţional de geologie; 
- Centenarul Unirii Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Expoziţie 

temporară fotodocumentară. Concurs judeţean de istorie; 
- EGOgrafie miniaturală. Expoziţie temporară de pictură; 
- 16-22 decembrie Zilele Recunoştinţei. Evocare şi expoziţie temporară 

fotodocumentară; 
- Cartografierea arheologică a județului Gorj. 

 
În anul 2018, conform Ordonanței nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, au 
fost alocate sume pentru manifestări culturale în cuantum de 337,00 mii lei, organizate de 
Muzeul Județean Gorj, finanțate de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Conform 
raportului final nr. 17665/21.12.2018, privind stadiul organizării, desfășurării și implementării 
manifestărilor, acțiunilor proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Unirii și a Primului 
Război Mondial, finanțate de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, la finele anului 
2018 a rămas neutilizată suma de 150,65 mii lei, fiind reflectată în excedentul bugetului local al 
anului 2018, iar potrivit art. 9 alin. 4 din Ordonanța de Guvern nr. 5/2017 „prin derogare de la 
art. 58 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar de către unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale se reportează şi rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi utilizate cu 
aceeaşi destinaţie, în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de investiţii, proiectelor şi 
acţiunilor, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2020”. Astfel, în anul 2019 se propune alocare 
sumei de 150,65 mii lei  pentru desfășurarea acțiunilor din cadrul următoarele proiecte: 

 
- “ Centenarul Unirii Bucovinei şi Transilvaniei cu România ”- 20,62 mii lei; 
- „14 octombrie – Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară”-

130,03 mii lei. 
 
 

o Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, în calitate de organizator și/sau 
coorganizator al următoarelor evenimente: 

- ,,An Centenar – Ziua Culturii Naționale”; 
-   Festivalul Internațional de Folclor;  
-   Festivalul “Maria Lătărețu”; 
- ,,Vino acasă la Brâncuși”.  
 
 

o Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, în calitate de organizator și/sau coorganizator al 
următoarelor evenimente: 
-     Dragobetele;  
-     Târgul de turism al Olteniei;  

                   -    Meleaguri brâncuşiene; 
-    Festivalul de Folclor “Pe fir de baladă”; 
-    Turneul internaţional ”Stradivarius”;  
-    Festivalul Naţional de dans „Prin dans spre infinit”; 
-    Festivalul concurs „Euro music Dance”;  
-    Zilele Şcolii Populare de Artă;  
-    Tabăra internaţională „Şcoala muzicală de vară”; 

                   -    Festivalul Naţional de Folk şi Baladă; 
-    Răsunet în Poiana lui Mihai;  
-    Festivalul Internaţional de Folclor „Acasă la Brâncuşi”;  
-    Festivalul „Geba Bîrsan”;  
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-    Expoziţie organizată în colaborare cu U.A.P. Gorj; 
-    Festivalul naţional al cântecului „Maria Lătăreţu”;  
-    Târgul de turism de la București; 
-    Alaiul obiceiurilor de iarnă; 
-    Piţărăii cu măşti.  

 
- alte cheltuieli – 201,00 mii lei, reprezentând sumele aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate, conform O.U.G. nr. 60/2017, pe instituţii publice defalcându-se astfel: 
 
 Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 54,00 mii lei; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 75,00 mii lei; 
 Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu – 72,00 mii lei. 
 

 
  Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la titlul active nefinanciare, în sumă de 131,50 

mii lei, cuprind cheltuieli privind achiziționarea unor dotări independente propuse de 
către următoarele instituțitii de cultură: 

 
 Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – din suma de 38,50 mii lei, propune 
dotarea laboratului de ceramică cu aparatură ce are ca scop stoparea procesului de 
deteriorare a obiectelor de muzeu, aflate în patrimonial instituției: 

- Baie ultrasonică 28 l – 1 buc (13,85 mii lei); 
- Aparat de curățare cu vapori de apă – 1 buc (4,15 mii lei); 
- Distilator apă – 1 buc (6 mii lei); 
- Grup mobil filtrant aspirant – 1 buc (14,50 mii lei). 

 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 62,00 mii lei, propune 

achiziționarea următoarelor:  
 

- contrabas  – 1 buc. (16,00 mii lei); 
-  laptop pentru montaje video, sunet, machete pentru afișe, diplome, etc– 1 

buc (14,00 mii lei); 
-  obiectiv aparat foto necesar pentru apropierea și departarea imaginii cât 

și o claritate mult mai bună -1 buc (17,00 mii lei); 
- remorcă utilitară necesară atașării microbuzului pentru bagajele 

personalului artistic (recuzită, costume,etc), cât și aparaturii tehnice – 1 buc (15 mii lei). 
 

 Școala Populară de Artă Târgu Jiu – 31 mii lei, propune achiziționarea următoarelor: 
- remorcă carosată – 1 buc (20 mii lei), întrucât remorca din dotare este uzată, 

iar repararea acesteia nu prezintă siguranţă în circulaţie; 
 

- finisor pentru realizat broşuri - 1 buc (8 mii lei), un accesoriu util în    
realizarea şi multiplicarea diverselor broşuri folosite ca material didactic sau 
pentru popularizarea activităţii instituţiei; 

 
- finisor capsator intern - 1 buc (3 mii lei)  pentru multifunctională, un 

accesoriu util pentru capsarea automată a broşurilor (partituri, cataloage ş.a) 
multiplicate la acest aparat. 
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În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 67.10 „cultură, recreere şi 

religie”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 99,15%, 
cumulând suma de 15.377,90 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare dețin o pondere 
de 0,85%,  cumulând suma de 131,50 mii lei. 
  

 
Estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe următorii trei ani se prezintă, după 
cum urmează: 

- la partea de venituri :  

     - 2020: 216.737,74 mii lei; 
     - 2021: 228.383,43 mii lei; 
     - 2022: 242.945,88 mii lei; 
 

- la partea de cheltuieli:  

     - 2020: 216. 737,74 mii lei; 
     - 2021: 228.383,43 mii lei; 
     - 2022: 242.945,88 mii lei; 
 
 

În conformitate cu cheltuielile prevăzute la secţiunea de dezvoltare în bugetele 
instituţiilor, se propune, spre aprobare, programul de investiţii publice pe anul 2019, 
detaliat în anexe. 
 

15.377,90; 
99,15%

131,50;
0,85%

Cap.67.10 „Cultură, recreere şi religie”  -
repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

secţiunea de
funcţionare

secţiunea de dezvoltare
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 De asemenea, se propune aprobarea numărului de 354 posturi pentru personalul 
neclerical din judeţul Gorj, astfel cum sunt prevăzute prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de 
stat pe anul 2019. 
 
 

Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al 
judeţului Gorj pe anul 2019 este întocmit şi fundamentat în conformitate cu nevoile reale de 
cheltuieli, corespunzător previziunilor de încasări venituri proprii şi alocărilor de resurse 
financiare prin Legea bugetului de stat pe acest an, respectiv nr. 50/15.03.2019, cu respectarea 
plafoanelor de cheltuieli și a prevederilor legale în vigoare, apreciem proiectul ca fiind legal şi 
oportun, prin aprobarea şi promovarea lui asigurându-se, astfel, fondurile necesare ordonatorilor 
de credite, în vederea desfăşurării activităţii instituţiilor publice și a îndeplinirii obiectivelor de 
dezvoltare ale județului, drept pentru care propunem adoptarea în forma prezentată. 
 

              
                           

PREŞEDINTE, 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
COSMIN – MIHAI POPESCU 
 
 
 
          Director executiv                        Director executiv 
Direcţia buget,finanțe,monitorizare,                       Direcţia juridică, dezvoltarea  
servicii comunitare de utilități publice,                 capacităţii administrative și  

         achiziții publice, 
 Ungureanu Victoria       proiecte și programe naționale,                            

                       
                                                                                        Marcău Costel                                         
 
 

           Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 
                             publice și transport public județean, 
    Director executiv,                                                       Director executiv adjunct, 
Cimpoieru Cornel Lucian                                             Bajmatără George-Cosmin        

 
 
 

                Șef serviciu,                                                                                 Șef serviciu, 
Resurse umane, managementul funcției publice                 Serviciul urbanism și     
și al unităților sanitare preluate,                                        amenajarea teritoriului,  
    Slivilescu Lidia                                                                           Răus Daniel 

 
 
 

Serviciu buget, situații financiare și sinteze: 
Blidea Mihaela – șef serviciu 
Trotea Maria Luminiţa 
Jerca  Nicoleta 
Ruşet Areta Janina 
Fîcea Mihaela Melania 
Şarapatin Denisa Loredana 



ROMÂNIA ANEXA NR.1
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

I Buget 2019
II Estimări 2020
III Estimări 2021
IV Estimări 2022

  - 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

I 317.073,96 212.084,54 0,00 0,00 0,00 529.158,50 13.916,90 515.241,60
II 363.182,90 216.737,74 0,00 0,00 0,00 579.920,64 12.200,00 567.720,64
III 201.998,92 228.383,43 0,00 0,00 0,00 430.382,35 12.200,00 418.182,35

IV 159.945,83 242.945,88 0,00 0,00 0,00 402.891,71 12.200,00 390.691,71

Venituri curente   (rd.03+17)                       02

I 189.343,35 116.030,50 0,00 0,00 0,00 305.373,85 0,00 305.373,85

II 152.513,00 135.660,68 0,00 0,00 0,00 288.173,68 0,00 288.173,68

III 152.535,00 149.515,43 0,00 0,00 0,00 302.050,43 0,00 302.050,43

IV 153.830,00 164.077,88 0,00 0,00 0,00 317.907,88 0,00 317.907,88

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03

I 188.555,79 0,00 0,00 0,00 0,00 188.555,79 0,00 188.555,79

II 140.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.409,00 0,00 140.409,00

III 147.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.197,00 0,00 147.197,00

IV 153.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.054,00 0,00 153.054,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 
juridice,   din care: 04

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Impozit pe profit                  05
I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 
fizice,   din care: 06

I 59.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.931,00 0,00 59.931,00

II 42.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.648,00 42.648,00

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDEŢULUI PE ANUL 2019

Total buget 
general

Transferuri 
între bugete**)    

(se scad)

  ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

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
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  - mii lei -

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

Total buget 
general

Transferuri 
între bugete**)    

(se scad)

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

III 44.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.802,00 44.802,00
IV 47.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.046,00 47.046,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal *) 07

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08

I 59.931,00 59.931,00 59.931,00
II 42.648,00 42.648,00 42.648,00
III 44.802,00 44.802,00 44.802,00
IV 47.046,00 47.046,00 47.046,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09
I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Impozite şi taxe  pe proprietate 10

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 la rd.15)               11

I 128.624,79 0,00 0,00 0,00 0,00 128.624,79 0,00 128.624,79
II 97.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.761,00 0,00 97.761,00
III 102.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.395,00 0,00 102.395,00
IV 106.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.008,00 0,00 106.008,00

Sume defalcate din TVA 12

I 127.607,00 127.607,00 127.607,00
II 96.820,00 96.820,00 96.820,00
III 101.454,00 101.454,00 101.454,00
IV 105.067,00 105.067,00 105.067,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri  si servicii 13

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice 14

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
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  - mii lei -

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

Total buget 
general

Transferuri 
între bugete**)    

(se scad)

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

III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15

I 1.017,79 1.017,79 1.017,79
II 941,00 941,00 941,00
III 941,00 941,00 941,00
IV 941,00 941,00 941,00

Alte impozite si taxe fiscale 16

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Venituri nefiscale                      17

I 787,56 116.030,50 116.818,06 116.818,06
II 12.104,00 135.660,68 147.764,68 147.764,68
III 5.338,00 149.515,43 154.853,43 154.853,43
IV 776,00 164.077,88 164.853,88 164.853,88

Venituri din capital                      18

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Operatiuni financiare 19

I 14.467,62 14.467,62 14.467,62
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Subvenţii (rd.21+22) 20

I 88.435,22 81.586,42 0,00 0,00 0,00 170.021,64 13.916,90 156.104,74
II 93.168,04 81.077,06 0,00 0,00 0,00 174.245,10 12.200,00 162.045,10
III 14.842,04 78.868,00 0,00 0,00 0,00 93.710,04 12.200,00 81.510,04
IV 3.032,50 78.868,00 0,00 0,00 0,00 81.900,50 12.200,00 69.700,50

Subvenţii de la bugetul de stat 21

I 88.435,22 0,00 88.435,22 88.435,22
II 93.168,04 93.168,04 93.168,04
III 14.842,04 14.842,04 14.842,04
IV 3.032,50 3.032,50 3.032,50

Subvenţii de la alte administratii 22

I 81.586,42 81.586,42 13.916,90 67.669,52
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  - mii lei -

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

Total buget 
general

Transferuri 
între bugete**)    

(se scad)

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

II 81.077,06 81.077,06 12.200,00 68.877,06
III 78.868,00 78.868,00 12.200,00 66.668,00
IV 78.868,00 78.868,00 12.200,00 66.668,00

Sume primite de la UE  în contul platilor efectuate și 
prefinanțări 23

I 39.295,39 39.295,39 39.295,39
II 117.501,86 117.501,86 117.501,86
III 34.621,88 34.621,88 34.621,88
IV 3.083,33 3.083,33 3.083,33

CHELTUIELI - TOTAL  (rd.25+36+37+40+41)           24

I 322.922,82 212.084,54 0,00 0,00 0,00 535.007,36 13.916,90 521.090,46
II 363.182,90 216.737,74 0,00 0,00 0,00 579.920,64 12.200,00 567.720,64
III 201.998,92 228.383,43 0,00 0,00 0,00 430.382,35 12.200,00 418.182,35
IV 159.945,83 242.945,88 0,00 0,00 0,00 402.891,71 12.200,00 390.691,71

Cheltuieli curente   (rd.26 la rd.35)                        25

I 213.854,70 210.853,04 0,00 0,00 0,00 424.707,74 13.916,90 410.790,84
II 280.292,22 216.737,74 0,00 0,00 0,00 497.029,96 12.200,00 484.829,96
III 190.905,70 228.383,43 0,00 0,00 0,00 419.289,13 12.200,00 407.089,13
IV 156.933,83 242.945,88 0,00 0,00 0,00 399.879,71 12.200,00 387.679,71

Cheltuieli de personal                26

I 100.283,00 165.039,40 265.322,40 265.322,40
II 100.283,00 165.519,00 265.802,00 265.802,00
III 100.283,00 165.908,00 266.191,00 266.191,00
IV 101.556,00 176.895,85 278.451,85 278.451,85

Bunuri si servicii                27

I 29.283,81 43.997,85 73.281,66 73.281,66
II 18.741,00 48.017,68 66.758,68 66.758,68
III 18.763,00 61.381,43 80.144,43 80.144,43
IV 18.785,00 64.856,03 83.641,03 83.641,03

Dobanzi 28

I 1.500,00 1.500,00 1.500,00
II 1.500,00 1.500,00 1.500,00
III 1.500,00 1.500,00 1.500,00
IV 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Subventii                                  29
I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Fonduri de rezerva 30

I 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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  - mii lei -

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

Total buget 
general

Transferuri 
între bugete**)    

(se scad)

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

II 0,00 0,00 0,00
III 0,00 0,00 0,00
IV 0,00 0,00 0,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice                             31

I 13.916,90 13.916,90 13.916,90 0,00
II 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00
III 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00
IV 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00

Alte transferuri 32

I 20,00 20,00 20,00
II 20,00 20,00 20,00
III 20,00 20,00 20,00
IV 20,00 20,00 20,00

Asistenta sociala 33

I 8.335,00 8.335,00 8.335,00
II 8.335,00 8.335,00 8.335,00
III 8.535,00 8.535,00 8.535,00
IV 8.735,00 8.735,00 8.735,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe 
nerambursabile postaderare 34

I 47.851,99 1.030,79 48.882,78 48.882,78
II 128.591,22 2.209,06 130.800,28 130.800,28
III 38.982,70 38.982,70 38.982,70
IV 3.515,83 3.515,83 3.515,83

Alte cheltuieli 35 0,00 0,00

I 10.664,00 785,00 11.449,00 11.449,00
II 10.622,00 992,00 11.614,00 11.614,00
III 10.622,00 1.094,00 11.716,00 11.716,00
IV 10.622,00 1.194,00 11.816,00 11.816,00

Cheltuieli de capital                     36

I 106.056,12 1.231,50 107.287,62 107.287,62
II 79.878,68 79.878,68 79.878,68
III 8.081,22 8.081,22 8.081,22
IV 0,00 0,00 0,00

Operatiuni financiare (rd.38+39) 37

I 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012,00 0,00 3.012,00
II 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012,00 0,00 3.012,00
III 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012,00 0,00 3.012,00
IV 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012,00 0,00 3.012,00

Imprumuturi acordate                  38 0,00 0,00
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  - mii lei -

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

Total buget 
general

Transferuri 
între bugete**)    

(se scad)

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

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Rambursari de credite externe si interne 39

I 3.012,00 3.012,00 3.012,00
II 3.012,00 3.012,00 3.012,00
III 3.012,00 3.012,00 3.012,00
IV 3.012,00 3.012,00 3.012,00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

Rezerve 41 0,00 0,00

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  1)                                                                

(rd.01-rd.23)   42

I -5.848,86 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.848,86 0,00 -5.848,86
II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      

               1) finantat din excedentul anilor precedenti

               *) Numai restanţe din anii precedenţi
**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU   

NOTĂ:     

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEŢULUI
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ROMÂNIA ANEXA NR. 2
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei mii lei

PREVEDERI

ANUALE 
2019

Total,         
din care:

2020 2021 2022

TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 00.01 317.073,96 317.073,96 363.182,90 201.998,92 159.945,83
VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 61.736,35 61.736,35 55.693,00 51.081,00 48.763,00
I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 189.343,35 189.343,35 152.513,00 152.535,00 153.830,00
A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 188.555,79 188.555,79 140.409,00 147.197,00 153.054,00
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 59.931,00 59.931,00 42.648,00 44.802,00 47.046,00

00.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00.06 59.931,00 59.931,00 42.648,00 44.802,00 47.046,00
Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 x x x x
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 59.931,00 59.931,00 42.648,00 44.802,00 47.046,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 37.162,00 37.162,00 29.460,00 30.948,00 32.498,00

04.02.04 22.769,00 22.769,00 13.188,00 13.854,00 14.548,00
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 128.624,79 128.624,79 97.761,00 102.395,00 106.008,00

11.02 127.607,00 127.607,00 96.820,00 101.454,00 105.067,00

11.02.01 15.393,00 15.393,00 40.251,00 40.276,00 40.301,00

11.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 11.632,00 11.632,00 4.021,00 4.021,00 4.021,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 100.582,00 100.582,00 52.548,00 57.157,00 60.745,00

11.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe hoteliere 12.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe spectacole 15.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.02 1.017,79 1.017,79 941,00 941,00 941,00
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 783,79 783,79 707,00 707,00 707,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 x x x x x
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 x x x x x

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00
16.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte impozite si taxe 18.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 787,56 787,56 12.104,00 5.338,00 776,00
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 58,00 58,00 60,00 60,00 60,00

  ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022 

Influenţe 
(+/-) ESTIMĂRI

Cod indicator

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  (cod 
01.02)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau confesional 
acreditat

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE  PE ANUL  2019

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                                              
(cod 03.02+04.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a  bazelor 
sportive din spaţiul rural

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   (cod 
16.02.02+16.02.03+16.02.50)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
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Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 58,00 58,00 60,00 60,00 60,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 58,00 58,00 60,00 60,00 60,00
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din proprietate 30.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 729,56 729,56 12.044,00 5.278,00 716,00

33.02 718,00 718,00 716,00 716,00 716,00
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributia  de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 11,56 11,56 0,00 0,00 0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 11,56 11,56 0,00 0,00 0,00

36.02 0,00 0,00 11.328,00 4.562,00 0,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte venituri 36.02.50 0,00 0,00 11.328,00 4.562,00 0,00
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Donatii si sponsorizari 37.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.02.03 -23.913,34 -23.913,34 0,00 0,00 0,00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 23.913,34 23.913,34 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri voluntare 37.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din privatizare 39.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 88.435,22 88.435,22 93.168,04 14.842,04 3.032,50
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 88.435,22 88.435,22 93.168,04 14.842,04 3.032,50
Subventii de la bugetul de stat    42.02 88.435,22 88.435,22 93.168,04 14.842,04 3.032,50

42.02.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.02.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.18.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diverse venituri                                                                                                                                                                                                           
(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

Taxe speciale
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-

Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  confiscarea potrivit 
legii

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 
sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)
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42.02.20 207,60 207,60 0,00 0,00 0,00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 2.050,00 2.050,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00
Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.02.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.02.51.01 0,00 0,00

42.02.51.02 0,00 0,00

42.02.65 80.975,48 80.975,48 77.950,45 7.776,89 0,00

42.02.69 5.073,14 5.073,14 13.017,59 4.665,15 432,50

42.02.73 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00
Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.02 475,92 475,92 0,00 0,00 0,00
45.02.01 475,92 475,92 0,00 0,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 475,92 475,92 0,00 0,00 0,00
Prefinanţare 45.02.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.02 308,06 308,06 0,00 0,00 0,00

46.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.02.04 308,06 308,06 0,00 0,00 0,00

48.02
38.511,41 38.511,41 117.501,86 34.621,88 3.083,33

48.02.01 33.743,59 33.743,59 112.960,48 32.752,58 387,83
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 31.089,30 31.089,30 81.173,31 28.539,57 42,50
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 0,79 0,79 10.623,06 2.219,68 345,33
Prefinanţare 48.02.01.03 2.653,50 2.653,50 21.164,11 1.993,33 0,00

48.02.02 4.649,41 4.649,41 4.541,38 1.869,30 2.695,50
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 1.436,45 1.436,45 4.541,38 1.869,30 2.695,50
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 76,93 76,93 0,00 0,00 0,00
Prefinanţare 48.02.02.03 3.136,03 3.136,03 0,00 0,00 0,00

48.02.15 118,41 118,41 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.15.01 118,41 118,41 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefinanţare 48.02.15.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00.01 SF 167.609,01 167.609,01 154.713,00 154.935,00 156.430,00
VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02) 49.90 61.736,35 61.736,35 55.693,00 51.081,00 48.763,00
I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 165.430,01 165.430,01 152.513,00 152.535,00 153.830,00
A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 188.555,79 188.555,79 140.409,00 147.197,00 153.054,00
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 59.931,00 59.931,00 42.648,00 44.802,00 47.046,00

00.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01 0,00

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine 
animală

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 
2014-2020 ( cod 48.02.01 la  cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-
2020****)

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - 
TOTAL

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  (cod 
01.02)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 
postaderare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

Alte programe  comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă dificultate  
**)

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de 
functionare 

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de 
dezvoltare

Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 
+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul 
obiectivului convergență
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul 
financiar 2014-2020
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00.06 59.931,00 59.931,00 42.648,00 44.802,00 47.046,00
Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 59.931,00 59.931,00 42.648,00 44.802,00 47.046,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 37.162,00 37.162,00 29.460,00 30.948,00 32.498,00

04.02.04 22.769,00 22.769,00 13.188,00 13.854,00 14.548,00
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0,00
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 0,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 0,00

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03 0,00
Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50 0,00

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 128.624,79 128.624,79 97.761,00 102.395,00 106.008,00
11.02 127.607,00 127.607,00 96.820,00 101.454,00 105.067,00

11.02.01 15.393,00 15.393,00 40.251,00 40.276,00 40.301,00
* susţinerea sistemului de protecţie a copilului - D.G.A.S.P.C.Gorj 0,00 12.696,00 12.696,00 12.696,00

* susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap - D.G.A.S.P.C.Gorj
0,00 12.148,00 12.148,00 12.148,00

* programul pentru școli al României  - U.A.T. Judetul Gorj 5.822,00 5.822,00 5.822,00 5.822,00 5.822,00
învăţământ preşcolar 846,84 846,84 846,84 846,84 846,84
învăţământ primar 2.681,65 2.681,65 2.681,65 2.681,65 2.681,65
învăţământ secundar inferior 2.293,51 2.293,51 2.293,51 2.293,51 2.293,51
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi 
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 891,00 891,00 902,00 924,00 946,00
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu                                                          612,00 612,00 613,00 614,00 614,00
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 279,00 279,00 289,00 310,00 332,00
* drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați 
în învățământul de masă 313,00 313,00 313,00 313,00 313,00
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu                                                          313,00 313,00 313,00 313,00 313,00

*finanțarea culturii și cultelor - U.A.T. Judetul Gorj
8.253,00 8.253,00 8.253,00 8.253,00 8.253,00

*servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - alte servicii publice generale - 
Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Gorj 114,00 114,00 117,00 120,00 123,00

11.02.02 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 11.632,00 11.632,00 4.021,00 4.021,00 4.021,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 100.582,00 100.582,00 52.548,00 57.157,00 60.745,00

11.02.09 0,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe hoteliere 12.02.07 0,00
Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe spectacole 15.02.01 0,00
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,00

16.02 1.017,79 1.017,79 941,00 941,00 941,00
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 783,79 783,79 707,00 707,00 707,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 0,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 0,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   (cod 
16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau confesional 
acreditat

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 
03.02+04.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor , 
DIN CARE, pentru finanțarea cheltuielilor cu: 

anexa 2 4



16.02.50 0,00
A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte impozite si taxe 18.02.50 0,00
C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 -23.125,78 -23.125,78 12.104,00 5.338,00 776,00
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 58,00 58,00 60,00 60,00 60,00
Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 58,00 58,00 60,00 60,00 60,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 58,00 58,00 60,00 60,00 60,00
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0,00

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0,00
Alte venituri din proprietate 30.02.50 0,00

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -23.183,78 -23.183,78 12.044,00 5.278,00 716,00
33.02 718,00 718,00 716,00 716,00 716,00

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0,00
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0,00
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 0,00
Contributia  de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0,00
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 2,00 2,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 11,56 11,56 0,00 0,00 0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 0,00

35.02.02 0,00

35.02.03 0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 11,56 11,56

36.02 0,00 0,00 11.328,00 4.562,00 0,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0,00

36.02.06 0,00
36.02.11 0,00
36.02.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.02.32.03 0,00
Alte venituri 36.02.50 0,00 11.328,00 4.562,00

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 -23.913,34 -23.913,34 0,00 0,00 0,00
Donatii si sponsorizari 37.02.01 0,00

37.02.03 -23.913,34 -23.913,34
Alte transferuri voluntare 37.02.50 0,00

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 2.179,00 2.179,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 2.179,00 2.179,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00
Subventii de la bugetul de stat   42.02 2.179,00 2.179,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 2.050,00 2.050,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00
Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 0,00

42.02.51 0,00 0,00

42.02.51.01 0,00

42.02.73 129,00 129,00
Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01 0,00

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine 
animală

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor program de interes national,destinate sectiunii de 
functionarea a bugetului local

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor program de interes national,destinate sectiunii de 
functionarea a bugetului local

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

Taxe speciale

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  confiscarea potrivit 
legii

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Venituri din ajutoare de stat recuperate
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43.02.04 0,00

43.02.07 0,00

43.02.08 0,00

00.01 SD 149.464,95 149.464,95 208.469,90 47.063,92 3.515,83
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16) 49.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 23.913,34 23.913,34 0,00 0,00 0,00
VENITURI FISCALE( 00.10) 00.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02) 00.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02.07 0,00
VENITURI NEFISCALE  ( 00.14) 00.12 23.913,34 23.913,34 0,00 0,00 0,00
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod36.02+37.02) 00.14 23.913,34 23.913,34 0,00 0,00 0,00

36.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.02.07 0,00
36.02.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare 36.02.32.02 0,00
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.04) 37.02 23.913,34 23.913,34 0,00 0,00 0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 23.913,34 23.913,34
II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.02.13 0,00
40.02.14 0,00

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 86.256,22 86.256,22 90.968,04 12.442,04 432,50
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02) 00.18 86.256,22 86.256,22 90.968,04 12.442,04 432,50
Subventii de la bugetul de stat  42.02 86.256,22 86.256,22 90.968,04 12.442,04 432,50

42.02.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale 
şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01 0,00

42.02.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.18.01 0,00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 0,00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 0,00

42.02.19 0,00

42.02.20 207,60 207,60

42.02.51 0,00 0,00

42.02.51.02 0,00

42.02.65 80.975,48 80.975,48 77.950,45 7.776,89

42.02.69 5.073,14 5.073,14 13.017,59 4.665,15 432,50

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de 
dezvoltare a a bugetului local

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru 
ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea 
proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă dificultate  
**)

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 
(00.02+00.15+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 
2014-2020

Diverse venituri      (cod 36.02.07)
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate           (cod 40.02.13+40.02.14)

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.07)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a  bazelor 
sportive din spaţiul rural

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de 
dezvoltare**) 
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national,

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 
postaderare

Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala
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45.02 475,92 475,92 0,00 0,00 0,00

45.02.01 475,92 475,92 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 475,92 475,92
Prefinanţare 45.02.01.03 0,00

46.02 308,06 308,06 0,00 0,00 0,00

46.02.03 0,00

46.02.04 308,06 308,06

48.02 38.511,41 38.511,41 117.501,86 34.621,88 3.083,33

48.02.01 33.743,59 33.743,59 112.960,48 32.752,58 387,83
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 31.089,30 31.089,30 81.173,31 28.539,57 42,50
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 0,79 0,79 10.623,06 2.219,68 345,33
Prefinanţare 48.02.01.03 2.653,50 2.653,50 21.164,11 1.993,33 0,00

48.02.02 4.649,41 4.649,41 4.541,38 1.869,30 2.695,50
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 1.436,45 1.436,45 4.541,38 1.869,30 2.695,50
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 76,93 76,93
Prefinanţare 48.02.02.03 3.136,03 3.136,03

48.02.15 118,41 118,41 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.15.01 118,41 118,41
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.15.02 0,00
Prefinanţare 48.02.15.03 0,00

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU 

 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEŢULUI

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 
2014-2020 ( cod 48.02.01 la  cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

Alte programe  comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 
+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul 
obiectivului convergență
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul 
financiar 2014-2020
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei

TOTAL     
2019

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 322.922,82 0,00 363.182,90 201.998,92 159.945,83
cheltuieli de personal 10 100.283,00 0,00 100.283,00 100.283,00 101.556,00
bunuri şi servicii 20 29.283,81 0,00 18.741,00 18.763,00 18.785,00
dobânzi 30 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
fond de rezervă 50 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 13.916,90 0,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00
alte transferuri 55 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00
asistenţă socială 57 8.335,00 0,00 8.335,00 8.535,00 8.735,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 47.851,99 0,00 128.591,22 38.982,70 3.515,83
alte cheltuieli 59 10.664,00 0,00 10.622,00 10.622,00 10.622,00
active nefinanciare 71 106.056,12 0,00 79.878,68 8.081,22 0,00
active financiare 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rambursări de credite 81 3.012,00 0,00 3.012,00 3.012,00 3.012,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.02 33.455,79 0,00 30.206,14 26.454,76 26.445,00
Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 27.667,79 0,00 26.461,14 22.709,76 22.700,00

Din total capitol:
Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 27.667,79 0,00 26.461,14 22.709,76 22.700,00

Autorităţi executive 51.02.01.03 27.667,79 0,00 26.461,14 22.709,76 22.700,00
Consiliul Judeţean Gorj 27.667,79 0,00 26.461,14 22.709,76 22.700,00
cheltuieli de personal 10 19.730,00 19.730,00 19.730,00 19.730,00
bunuri şi servicii 20 1.829,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
alte transferuri 55 20,00 20,00 20,00 20,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 4.190,12 3.758,36 9,76
alte cheltuieli 59 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
active nefinanciare 71 748,67 2,78
active financiare 72
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 4.287,00 0,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00
Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 1.760,00 0,00 1.717,00 1.717,00 1.717,00

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 1.760,00 0,00 1.717,00 1.717,00 1.717,00
cheltuieli de personal 10 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
bunuri şi servicii 20 160,00 117,00 117,00 117,00
active nefinanciare 71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

ESTIMĂRI

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale

BUGETUL LOCAL DETALIAT  LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2019
                    ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

PREVEDERI
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Alte servicii publice generale 54.02.50 527,00 0,00 527,00 527,00 527,00
Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 517,00 0,00 517,00 517,00 517,00
cheltuieli de personal 10 517,00 517,00 517,00 517,00
bunuri şi servicii 20
active nefinanciare 71
Consiliul Judeţean Gorj-STPS 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00
bunuri şi servicii 20 10,00 10,00 10,00 10,00
active nefinanciare 71
Consiliul Judeţean Gorj-repart fd.rezerva consilii locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51
Consiliul Judeţean Gorj-alegeri locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cheltuieli de personal 10
bunuri şi servicii 20

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 1.501,00 0,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00
Consiliul Judeţean Gorj 1.501,00 0,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00
bunuri şi servicii 20 1,00 1,00 1,00 1,00
dobânzi 30 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

56.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.02.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.02
1.285,79 0,00 520,00 520,00 520,00

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00
Din total capitol:

Aparare nationala 60.02.02 1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00
bunuri şi servicii 20 1.010,94 260,00 260,00 260,00
active nefinanciare 71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 274,85 0,00 260,00 260,00 260,00
Din total capitol:

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Politie comunitara 61.02.03.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 274,85 0,00 260,00 260,00 260,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 274,85 0,00 260,00 260,00 260,00
bunuri şi servicii 20 227,00 260,00 260,00 260,00
alte transferuri 55
active nefinanciare 71 47,85

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.02 132.796,19 0,00 144.433,03 122.286,97 121.400,83
Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 7.372,50 0,00 7.189,00 7.211,00 7.233,00

Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.528,49 0,00 3.528,49 3.528,49 3.528,49

Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României)  65.02.03.01 846,84 0,00 846,84 846,84 846,84
asistenţă socială 57 846,84 846,84 846,84 846,84
Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României)  65.02.03.02 2.681,65 0,00 2.681,65 2.681,65 2.681,65
asistenţă socială 57 2.681,65 2.681,65 2.681,65 2.681,65

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 2.293,51 0,00 2.293,51 2.293,51 2.293,51

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei                                                                                              
(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 60.02+61.02)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
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Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al 
României)  65.02.04.01 2.293,51 0,00 2.293,51 2.293,51 2.293,51
asistenţă socială 57 2.293,51 2.293,51 2.293,51 2.293,51
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invatamant profesional 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Învatamânt postliceal 65.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 1.400,50 0,00 1.367,00 1.389,00 1.411,00

Învatamânt special 65.02.07.04 1.400,50 0,00 1.367,00 1.389,00 1.411,00
Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 1.061,50 0,00 1.018,00 1.019,00 1.019,00
cheltuieli de personal 10 80,00 80,00 80,00 80,00
bunuri şi servicii 20 612,00 613,00 614,00 614,00
asistenţă socială 57 313,00 313,00 313,00 313,00
alte cheltuieli 59 56,50 12,00 12,00 12,00
active nefinanciare 71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 339,00 0,00 349,00 370,00 392,00
cheltuieli de personal 10 60,00 60,00 60,00 60,00
bunuri şi servicii 20 279,00 289,00 310,00 332,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56
asistenţă socială 57
alte cheltuieli 59
active nefinanciare 71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Consiliul Judeţean Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
active nefinanciare 71

Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51
asistenţă socială 57 150,00

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10.369,26 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00
Din total capitol:

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitale generale 66.02.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor 
Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicii de sanatate publica 66.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 10.369,26 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 10.369,26 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 10.369,26 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00
bunuri şi servicii 20 1.730,12
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 883,00 25.858,39 2.869,14
active nefinanciare 71 7.756,14
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 29.580,51 0,00 26.171,31 26.045,00 25.595,00
Din total capitol:

67.02.03 18.508,72 0,00 16.355,00 16.355,00 16.355,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 3.541,82 0,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00
Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 3.541,82 0,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00
cheltuieli de personal 10 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
bunuri şi servicii 20 675,00 650,00 650,00 650,00

Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)
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proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 236,82
active nefinanciare 71 130,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Muzee 67.02.03.03 3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 3.944,40 3.200,00 3.200,00 3.200,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului" 5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 5.551,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Şcoala Populară de Artă 4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 4.421,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Case de cultura 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camine culturale 67.02.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.050,00 0,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00
Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 1.050,00 0,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00
cheltuieli de personal 10 705,00 705,00 705,00 705,00
bunuri şi servicii 20 335,00 300,00 300,00 300,00
active nefinanciare 71 10,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte servicii culturale 67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sport 67.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tineret 67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicii religioase 67.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 11.071,79 0,00 9.816,31 9.690,00 9.240,00

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.în domeniul culturii, recreerii şi religiei 11.071,79 0,00 9.816,31 9.690,00 9.240,00
bunuri şi servicii 20 161,20 160,00 160,00 160,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 935,09 626,31 500,00 50,00
alte cheltuieli 59 9.027,50 9.030,00 9.030,00 9.030,00
active nefinanciare 71 948,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

68.02 85.473,92 0,00 85.214,33 86.161,83 88.572,83
Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 30.135,90 0,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 30.135,90 0,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 30.135,90 0,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00
cheltuieli de personal 10 25.372,00 25.372,00 25.372,00 26.008,00
bunuri şi servicii 20 4.325,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58
alte cheltuieli 59 150,00 150,00 150,00 150,00
active nefinanciare 71 288,90
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.în domeniul asistenţei sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56
active nefinanciare 71

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 53.137,80 0,00 52.907,00 53.616,00 55.191,00
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 53.137,80 0,00 52.907,00 53.616,00 55.191,00
cheltuieli de personal 10 46.732,00 46.732,00 46.732,00 47.369,00
bunuri şi servicii 20 4.545,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00

Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                           
(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68
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proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 866,00 1.495,00 2.204,00 3.142,00
alte cheltuieli 59 280,00 280,00 280,00 280,00
active nefinanciare 71 714,80
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Creşe 68.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajutor social 68.02.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 2.200,22 0,00 2.485,33 2.723,83 2.923,83
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 2.200,22 0,00 2.485,33 2.723,83 2.923,83
asistenţă socială 57 2.050,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 150,22 285,33 323,83 323,83

69,02 3.799,55 0,00 3.547,00 3.547,00 3.547,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 2.343,55 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Din total capitol:
Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentare cu apa 70.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 2.343,55 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 211,55 0,00 50,00 50,00 50,00
bunuri şi servicii 20 211,55 50,00 50,00 50,00
alte transferuri 55
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58
active nefinanciare 71
Serviciul Public Salvamont Gorj 2.132,00 0,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
cheltuieli de personal 10 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
bunuri şi servicii 20 480,00 450,00 450,00 450,00
active nefinanciare 71 52,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 1.456,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
Din total capitol:

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bunuri şi servicii 20
active nefinanciare 71 9,00

Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
Salubritate 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
cheltuieli de personal 10 1.387,00 1.387,00 1.387,00 1.387,00
bunuri şi servicii 20 60,00 60,00 60,00 60,00
active nefinanciare 71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Consiliul Judeţean Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
active nefinanciare 71

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.02 151.585,50 0,00 184.476,73 49.190,19 8.033,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
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80.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bunuri şi servicii 20
asistenţă socială 57
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Energie termica 81.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alti combustibili 81.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camere agricole 83.02.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 151.585,50 0,00 184.476,73 49.190,19 8.033,00
Din total capitol:

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 151.585,50 0,00 184.476,73 49.190,19 8.033,00
Drumuri si poduri 84.02.03.01 151.585,50 0,00 184.476,73 49.190,19 8.033,00
Consiliul Judeţean Gorj  151.585,50 0,00 184.476,73 49.190,19 8.033,00
bunuri şi servicii 20 12.632,00 5.021,00 5.021,00 5.021,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 40.590,74 96.567,83 33.075,97
active nefinanciare 71 95.350,76 79.875,90 8.081,22
rambursări de credite 81 3.012,00 3.012,00 3.012,00 3.012,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85
Transport în comun 84.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strazi 84.02.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aviatia civila 84.02.06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
active nefinanciare 71

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte actiuni economice   (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02
Din total capitol:

87.02.01
Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05
Alte actiuni economice 87.02.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02

          DEFICIT 1)  (-)       (cod 00.01-49.02) 99.02

49.02 169.014,71 0,00 154.713,00 154.935,00 156.430,00

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 
50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

Fondul Român de Dezvoltare Sociala 
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50.02 28.517,00 0,00 26.445,00 26.445,00 26.445,00
Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 22.729,00 0,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00

Din total capitol:
Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 22.729,00 0,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00

Autorităţi executive 51.02.01.03 22.729,00 0,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00
Consiliul Judeţean Gorj 22.729,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 4.287,00 0,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00
Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 2.000,00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06

54.02.07
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 1.760,00 0,00 1.717,00 1.717,00 1.717,00

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 1.760,00 1.717,00 1.717,00 1.717,00
Alte servicii publice generale 54.02.50 527,00 0,00 527,00 527,00 527,00

Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 517,00 517,00 517,00 517,00
Consiliul Judeţean Gorj-STPS 10,00 10,00 10,00 10,00
Consiliul Judeţean Gorj-repart fd.rezerva consilii locale
Consiliul Judeţean Gorj-alegeri locale 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 1.501,00 0,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00
Consiliul Judeţean Gorj 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00

56.02

Din total capitol:

56.02.06

56.02.07
56.02.09

59.02 1.237,94 0,00 520,00 520,00 520,00
Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00

Din total capitol:
Aparare nationala 60.02.02 1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 1.010,94 260,00 260,00 260,00

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 227,00 0,00 260,00 260,00 260,00
Din total capitol:

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Politie comunitara 61.02.03.04

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 227,00 0,00 260,00 260,00 260,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 227,00 260,00 260,00 260,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50

63.02 119.877,22 0,00 116.168,00 116.390,00 117.885,00
Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 7.372,50 0,00 7.189,00 7.211,00 7.233,00

Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.528,49 0,00 3.528,49 3.528,49 3.528,49

Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României)  65.02.03.01 846,84 846,84 846,84 846,84
Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României)  65.02.03.02 2.681,65 2.681,65 2.681,65 2.681,65

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 2.293,51 0,00 2.293,51 2.293,51 2.293,51
Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al 
României)  65.02.04.01 2.293,51 2.293,51 2.293,51 2.293,51
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02
Invatamant profesional 65.02.04.03

Învatamânt postliceal 65.02.05
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 1.400,50 0,00 1.367,00 1.389,00 1.411,00

Învatamânt special 65.02.07.04 1.400,50 0,00 1.367,00 1.389,00 1.411,00
Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 1.061,50 1.018,00 1.019,00 1.019,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 60.02+61.02)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei                                                                                              

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
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Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 339,00 349,00 370,00 392,00
Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj 150,00

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spitale generale 66.02.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor 
Vladimirescu"-Runcu, Dobrita
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03

Servicii de sanatate publica 66.02.08
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 1.730,12

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 27.320,60 0,00 25.545,00 25.545,00 25.545,00
Din total capitol:

67.02.03 18.131,90 0,00 16.355,00 16.355,00 16.355,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 3.175,00 0,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00
Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 3.175,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00
Muzee 67.02.03.03 3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 3.944,40 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului" 5.551,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de Arta 4.421,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Case de cultura 67.02.03.06
Camine culturale 67.02.03.07
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.040,00 0,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00
Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 1.040,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12
Alte servicii culturale 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sport 67.02.05.01
Tineret 67.02.05.02
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03

Servicii religioase 67.02.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 9.188,70 0,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 9.188,70 9.190,00 9.190,00 9.190,00

68.02 83.454,00 0,00 83.434,00 83.634,00 85.107,00
Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 29.847,00 0,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 29.847,00 0,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 29.847,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 51.557,00 0,00 51.412,00 51.412,00 52.049,00
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 51.557,00 51.412,00 51.412,00 52.049,00

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10
Creşe 68.02.11
Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12

Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                           
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Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15
Ajutor social 68.02.15.01
Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 2.050,00 0,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 2.050,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00

69,02 3.738,55 0,00 3.547,00 3.547,00 3.547,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 2.291,55 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Din total capitol:
Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05
Alimentare cu apa 70.02.05.01
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 2.291,55 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 211,55 50,00 50,00 50,00
Serviciul Public Salvamont Gorj 2.080,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
Din total capitol:

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj 

Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
Salubritate 74.02.05.01
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 1.447,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
Consiliul Judeţean Gorj 

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06

79.02 15.644,00 0,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
80.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - program APIA
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30

Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02
Din total capitol:

Energie termica 81.02.06
Alti combustibili 81.02.07
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03
Camere agricole 83.02.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 15.644,00 0,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00
Din total capitol:

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 15.644,00 0,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)
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Drumuri si poduri 84.02.03.01 15.644,00 0,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00
Consiliul Judeţean Gorj  15.644,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00
Transport în comun 84.02.03.02
Strazi 84.02.03.03

Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06
Aviatia civila 84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50

49.02 153.908,11 0,00 208.469,90 47.063,92 3.515,83

50.02 4.938,79 0,00 3.761,14 9,76 0,00
Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 4.938,79 0,00 3.761,14 9,76 0,00

Din total capitol:
Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 4.938,79 0,00 3.761,14 9,76 0,00

Autorităţi executive 51.02.01.03 4.938,79 0,00 3.761,14 9,76 0,00
Consiliul Judeţean Gorj 4.938,79 3.761,14 9,76

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06

54.02.07
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 0,00
Alte servicii publice generale 54.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consiliul Judeţean Gorj-STPS
Consiliul Judeţean Gorj-ATOP

59.02 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
Aparare nationala 60.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Politie comunitara 61.02.03.04

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 47,85

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50

63.02 12.918,97 0,00 28.265,03 5.896,97 3.515,83
Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Învatamânt prescolar 65.02.03.01
Învatamânt primar 65.02.03.02

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02
Invatamant profesional 65.02.04.03

Învatamânt postliceal 65.02.05
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Învatamânt special 65.02.07.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu
Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj
Consiliul Judeţean Gorj 

Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 
50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                        (cod 
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Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 8.639,14 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00
Din total capitol:

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitale generale 66.02.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor 
Vladimirescu"-Runcu, Dobriţa
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03

Servicii de sanatate publica 66.02.08
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 8.639,14 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 8.639,14 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 8.639,14 25.858,39 2.869,14

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 2.259,91 0,00 626,31 500,00 50,00
Din total capitol:

67.02.03 376,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 366,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 366,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Muzee 67.02.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului"
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Şcoala Populară de Artă
Case de cultura 67.02.03.06
Camine culturale 67.02.03.07
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 10,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12
Alte servicii culturale 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sport 67.02.05.01
Tineret 67.02.05.02
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03

Servicii religioase 67.02.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 1.883,09 0,00 626,31 500,00 50,00

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 1.883,09 626,31 500,00 50,00

68.02 2.019,92 0,00 1.780,33 2.527,83 3.465,83
Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 288,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 288,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 288,90
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 1.580,80 0,00 1.495,00 2.204,00 3.142,00
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 1.580,80 1.495,00 2.204,00 3.142,00

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10
Creşe 68.02.11
Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12
Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15

Ajutor social 68.02.15.01
Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 150,22 0,00 285,33 323,83 323,83
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale

Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                           
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 150,22 285,33 323,83 323,83

69,02 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05
Alimentare cu apa 70.02.05.01
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea
Serviciul Public Salvamont Gorj 52,00

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj 9,00

Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salubritate 74.02.05.01
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj
Consiliul Judeţean Gorj 

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06

79.02 135.941,50 0,00 176.443,73 41.157,19 0,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
80.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - program APIA

Energie termica 81.02.06
Alti combustibili 81.02.07
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 135.941,50 0,00 176.443,73 41.157,19 0,00
Din total capitol:

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 135.941,50 0,00 176.443,73 41.157,19 0,00
Drumuri si poduri 84.02.03.01 135.941,50 0,00 176.443,73 41.157,19 0,00
Consiliul Judeţean Gorj  135.941,50 176.443,73 41.157,19 0,00
Transport în comun 84.02.03.02
Strazi 84.02.03.03

Turism 87.02.04

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU   

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEŢULUI

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 51.02.01.03  Autorităţi executive

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

27.667,79 0,00 26.461,14 22.709,76 22.700,00
22.729,00 0,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 22.729,00 0,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00

10 19.730,00 0,00 19.730,00 19.730,00 19.730,00

10.01 19.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 15.008,00
Alte sporuri 10.01.06 2.640,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 699,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 700,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 244,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 429,00

20 1.829,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.274,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 25,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 20,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 200,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 20,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 151,20
Transport 20.01.07 24,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 139,25
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 695,30

Reparatii curente 20.02 30,00
20.05 100,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 100,85
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 5,00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 17,00
Consultanta si expertiza 20.12 30,00
Protectia muncii 20.14 7,30

20.30 364,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 120,50
Protocol si reprezentare 20.30.02 18,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 40,00

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Buget 2019
- mii lei -

Cod 
indicator

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Estimari

2020 2021 2022

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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

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) 
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capitolul 51.02.01.03  Autorităţi executive

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Buget 2019
- mii lei -

Cod 
indicator

Estimari
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 185,60

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod 55.01+ 55.02) 55 SF 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00
55.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 20,00

59 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
59.11 1.045,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 105,00

4.938,79 0,00 3.761,14 9,76 0,00

58 4.190,12 0,00 3.758,36 9,76 0,00

58.02 4.190,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.02.01 148,84
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 4.041,28

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 748,67 0,00 2,78 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 748,67 0,00 2,78 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 748,67 0,00 2,78 0,00 0,00

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 8,33
Alte active fixe 71.01.30 740,34 2,78

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 
55.02.01+55.02.04)

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)
Asociatii si fundatii

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

4.287,00 0,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00

4.287,00 0,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.287,00 0,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00

10 2.117,00 0,00 2.117,00 2.117,00 2.117,00

10.01 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 1.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 170,00 0,00 127,00 127,00 127,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 151,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Protectia muncii 20.14 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.30 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari

2020 2021

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

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

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)

- mii lei -

2022

Buget 2019

Cod 
indicator

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

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

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)
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capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
Estimari

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

- mii lei -
Buget 2019

Cod 
indicator

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.2.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 2.000,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

- mii lei -

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

Estimari

2020 2021 2022
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.2.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECŢIA COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GORJ

capitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

1.760,00 0,00 1.717,00 1.717,00 1.717,00
1.760,00 0,00 1.717,00 1.717,00 1.717,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.760,00 0,00 1.717,00 1.717,00 1.717,00

10 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

10.01 1.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 1.343,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 128,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 64,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 29,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 36,00

20 160,00 0,00 117,00 117,00 117,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 4,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 22,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 7,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00
Piese de schimb 20.01.06 5,00
Transport 20.01.07 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 9,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 82,00

20.05 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 4,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 3,00

Protectia muncii 20.14 3,00

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

- mii lei -

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

Estimari

2020 2021 2022

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

ANEXA 3.2.2 5402 DCJEP 2019 1



capitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

- mii lei -
Estimari

20.30 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

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

ANEXA 3.2.2 5402 DCJEP 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.2.3

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ GORJ

capitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

517,00 0,00 517,00 517,00 517,00

517,00 0,00 517,00 517,00 517,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 517,00 0,00 517,00 517,00 517,00

10 517,00 0,00 517,00 517,00 517,00

10.01 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 505,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 12,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

Estimari

2020 2021 2022

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

ANEXA 3.2.3 5402 CATOP 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.2.4

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE GORJ

capitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

20 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 1,00
Transport 20.01.07 2,30
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 5,50

20.05 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 1,20

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

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) 

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

Cod 
indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -
Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

ANEXA 3.2.4 5402 STPS 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.3

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 

TOTAL 
din care credite 

bugetare 
destinate stingerii 
plăţilor restante

1.501,00 0,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00

1.501,00 0,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.501,00 0,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00

20 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
20.24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 1,00
TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 1.500,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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

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)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

- mii lei -

2020 2021
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

Buget 2019 Estimari

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

ANEXA 3.3 5502 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.4

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN GORJ

capitolul 60.02.02 Apărare naţională

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00
1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00

20 1.010,94 0,00 260,00 260,00 260,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 239,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 9,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,50
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40,86
Apa, canal si salubritate 20.01.04 3,30
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 164,10

Reparatii curente 20.02 727,58
20.05 34,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 34,30
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,30

20.30 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 8,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

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

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

- mii lei -
Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

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) 

ANEXA 3.4 6002 CMJ 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.5

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ GORJ

capitolul 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

274,85 0,00 260,00 260,00 260,00
227,00 0,00 260,00 260,00 260,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 227,00 0,00 260,00 260,00 260,00

20 227,00 0,00 260,00 260,00 260,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 129,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 5,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 64,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 2,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00
Piese de schimb 20.01.06 4,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 11,45

Reparatii curente 20.02 49,00
20.05 28,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 28,25
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0,40

20.30 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 4,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15,40

47,85 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 47,85

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

- mii lei -

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

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

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) 

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

ANEXA 3.5 6102 ISU 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.6

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 65.02 Învăţământ

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

7.372,50 0,00 7.189,00 7.211,00 7.233,00
7.372,50 0,00 7.189,00 7.211,00 7.233,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.372,50 0,00 7.189,00 7.211,00 7.233,00

10 140,00 0,00 140,00 140,00 140,00
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 891,00 0,00 902,00 924,00 946,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 101,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 171,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.05 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pregatire profesionala 20.13 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 6.285,00 0,00 6.135,00 6.135,00 6.135,00

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)
57.02 6.285,00 0,00 313,00 313,00 313,00

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 463,00 0,00 313,00 313,00 313,00
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

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 2019 Estimari

2020 2021 2022

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)

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) 

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

ANEXA 3.6 6502 2019 1



capitolul 65.02 Învăţământ - mii lei -

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 2019 Estimari

59 56,50 0,00 12,00 12,00 12,00
Burse 59.01 56,50 0,00 12,00 12,00 12,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

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)

ANEXA 3.6 6502 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.6.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 65.02.03.01 Învăţământ preşcolar

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

846,84 0,00 846,84 846,84 846,84

846,84 0,00 846,84 846,84 846,84

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 846,84 0,00 846,84 846,84 846,84
TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 846,84 0,00 846,84 846,84 846,84

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)
57.02 846,84 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 846,84

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

ANEXA 3.6.1 6502 PRESC 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.6.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 65.02.03.02 Învăţământ primar

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

2.681,65 0,00 2.681,65 2.681,65 2.681,65

2.681,65 0,00 2.681,65 2.681,65 2.681,65

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.681,65 0,00 2.681,65 2.681,65 2.681,65
TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 2.681,65 0,00 2.681,65 2.681,65 2.681,65

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)
57.02 2.681,65 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.681,65

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

ANEXA 3.6.2 6502 PRIMAR 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.6.3

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

2.293,51 0,00 2.293,51 2.293,51 2.293,51

2.293,51 0,00 2.293,51 2.293,51 2.293,51

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.293,51 0,00 2.293,51 2.293,51 2.293,51
TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 2.293,51 0,00 2.293,51 2.293,51 2.293,51

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)
57.02 2.293,51 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.293,51

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

 ANEXA 3.6.3 6502 SEC 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR.3.6.4

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul invatamțământ

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)
57.02 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 150,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

2022

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Estimari

2020 2021

Buget 2019

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

            publice, nr.1954/2005
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

ANEXA 3.6.4 6502 CJ 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.6.5

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TÂRGU JIU

capitolul 65.02.07.04 Învăţământ special

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

1.061,50 0,00 1.018,00 1.019,00 1.019,00
1.061,50 0,00 1.018,00 1.019,00 1.019,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.061,50 0,00 1.018,00 1.019,00 1.019,00

10 80,00 0,00 80,00 80,00 80,00
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 80,00

20 612,00 0,00 613,00 614,00 614,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 5,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 120,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 20,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10,00
Piese de schimb 20.01.06 8,00
Transport 20.01.07 3,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 25,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 135,00

Reparatii curente 20.02 180,00
20.05 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 62,00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00
Pregatire profesionala 20.13 22,00
Protectia muncii 20.14 5,00
TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 313,00 0,00 313,00 313,00 313,00

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)
57.02 313,00 0,00 313,00 313,00 313,00

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 313,00 313,00 313,00 313,00

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

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) 

ANEXA 3.6.5 6502 CSEI 2019 1



capitolul 65.02.07.04 Învăţământ special - mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

EstimariBuget 2019

59 56,50 0,00 12,00 12,00 12,00
Burse 59.01 56,50 12,00 12,00 12,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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)

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

ANEXA 3.6.5 6502 CSEI 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.6.6

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GORJ

capitolul 65.02.07.04 Învăţământ special

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

339,00 0,00 349,00 370,00 392,00
339,00 0,00 349,00 370,00 392,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 339,00 0,00 349,00 370,00 392,00

10 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 60,00

20 279,00 0,00 289,00 310,00 332,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 15,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 4,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00
Piese de schimb 20.01.06 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9,20
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 76,60
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 36,20

Reparatii curente 20.02 14,00
20.05 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 50,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 6,00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 10,00
Pregatire profesionala 20.13 20,00
Protectia muncii 20.14 6,00

20.30 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 22,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Estimari

2020 2021 2022
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019

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

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

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) 

 ANEXA 3.6.6 6502 CJRAE 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.7

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE

capitolul 66.02 Sănătate

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

10.369,26 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00
1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparatii curente 20.02 1.216,12 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.639,14 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00

58 883,00 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00

58.01 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.01.01 167,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 715,60 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 7.756,14 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 7.756,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 7.756,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 3.515,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4.240,53 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

Estimari

2020 2021 2022

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 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

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) 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

            publice, nr.1954/2005

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)

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

ANEXA 3.7 6602 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.7.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE

capitolul 66.02.50.50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

10.369,26 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00

1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparatii curente 20.02 1.216,12

20.05 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 514,00

8.639,14 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00

58 883,00 0,00 25.858,39 2.869,14 0,00

58.01 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.01.01 167,40
Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 715,60

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 7.756,14 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 7.756,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 7.756,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 3.515,61
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4.240,53

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

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)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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) 

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Estimari

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

 ANEXA 3.7.1 6602 CJG 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.8

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

29.580,51 0,00 26.171,31 26.045,00 25.595,00
27.320,60 0,00 25.545,00 25.545,00 25.545,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 27.320,60 0,00 25.545,00 25.545,00 25.545,00

10 3.205,00 0,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00

10.01 3.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 2.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sporuri 10.01.06 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 69,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 69,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 71,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 71,25 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1.171,20 0,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.05 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Estimari

2020 2021 2022

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Buget 2019

ANEXA 3.8 6702 2019 1



capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Estimari
- mii lei -

Buget 2019
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pregatire profesionala 20.13 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 471,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirii 20.30.04 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 450,20 0,00 0,00 0,00 0,00

51 SF 13.916,90 0,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00

51.01 13.916,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 13.916,90 0,00 0,00 0,00 0,00

59 9.027,50 0,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00
59.11 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 8.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2.259,91 0,00 626,31 500,00 50,00

58 1.171,91 0,00 626,31 500,00 50,00

58.01 935,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.01.01 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 472,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli neeligibile 58.01.03 379,47 0,00 0,00 0,00 0,00

58.15 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.15.01 118,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțare externă nerambursabilă 58.15.02 118,41 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte active fixe 71.01.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

Sustinerea cultelor

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)

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

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
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 + 

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)

Asociatii si fundatii

ANEXA 3.8 6702 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.8.1 

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
MUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU" -subvenţie acordată

capitolul 67.02.03.03 Muzee

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

51 SF 3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

51.01 3.944,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 3.944,40

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

2022

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 

2021
Cod 

indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Estimari

2020

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Buget 2019

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+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 + 

ANEXA 3.8.1 6702 MAS 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.8.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI" -subveţie acordată

capitolul 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

51 SF 5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

51.01 5.551,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 5.551,50

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
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 + 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Estimari

2020 2021
Cod 

indicator 2022

Buget 2019

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

 ANEXA 3.8.2 6702 ADG 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.8.3

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TG-JIU -subvenţie acordată

capitolul 67.02.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

51 SF 4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

51.01 4.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 4.421,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
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 + 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Estimari

2020 2021
Cod 

indicator 2022

Buget 2019

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

 ANEXA 3.8.3 6702 SPA 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.8.4

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ

capitolul 67.02.03.08 Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

1.050,00 0,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00

1.040,00 0,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.040,00 0,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00

10 705,00 0,00 705,00 705,00 705,00

10.01 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 518,00
Alte sporuri 10.01.06 62,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 41,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 50,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 19,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 15,00

20 335,00 0,00 300,00 300,00 300,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 2,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 8,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,50
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7,50
Piese de schimb 20.01.06 2,00
Transport 20.01.07 7,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 14,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 22,00

Reparatii curente 20.02 5,00
20.05 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 3,00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 21,00

Estimari

2020 2021

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

2022

Buget 2019

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)

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) 

 ANEXA 3.8.4 6702 CJCPCT 2019 1



capitolul 67.02.03.08 Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Estimari

- mii lei -

Cod 
indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Buget 2019
Pregatire profesionala 20.13 7,00
Protectia muncii 20.14 6,00

20.30 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 220,00

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte active fixe 71.01.30 10,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

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)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.8.5

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "CHRISTIAN TELL"

capitolul 67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

3.541,82 0,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00

3.175,00 0,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.175,00 0,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00

10 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

10.01 2.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 1.984,00
Alte sporuri 10.01.06 270,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 136,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 50,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 50,75

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 56,25 0,00

20 675,00 0,00 650,00 650,00 650,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 4,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 60,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 9,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 40,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 82,50
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 140,00

Reparatii curente 20.02 20,00
20.05 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 30,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 160,00
Pregatire profesionala 20.13 22,00
Protectia muncii 20.14 5,00

20.30 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 17,00

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

Estimari

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
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capitolul 67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
Estimari

- mii lei -
Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Chirii 20.30.04 4,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 69,00

366,82 0,00 0,00 0,00 0,00

58 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00
58.15 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanțarea națională 58.15.01 118,41
Finanțare externă nerambursabilă 58.15.02 118,41

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 55,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 5,00
Alte active fixe 71.01.30 70,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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)
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.8.6

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul  67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

11.071,79 0,00 9.816,31 9.690,00 9.240,00
9.188,70 0,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 9.188,70 0,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00

20 161,20 0,00 160,00 160,00 160,00
20.30 161,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 161,20

59 9.027,50 0,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00
59.11 550,00
59.12 200,00

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 8.253,00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 24,50

1.883,09 0,00 626,31 500,00 50,00

58 935,09 0,00 626,31 500,00 50,00

58.01 935,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.01.01 83,33
Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 472,29
Cheltuieli neeligibile 58.01.03 379,47

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 948,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

Sustinerea cultelor

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)
Asociatii si fundatii

Estimari

2020 2021

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

2022

Buget 2019

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

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)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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)

 ANEXA 3.8.6 6702 CJG 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.9

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

85.473,92 0,00 85.214,33 86.161,83 88.572,83
83.454,00 0,00 83.434,00 83.634,00 85.107,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 83.454,00 0,00 83.434,00 83.634,00 85.107,00

10 72.104,00 0,00 72.104,00 72.104,00 73.377,00

10.01 69.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 46.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sporuri 10.01.06 18.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 3.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 1.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 1.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 1.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 1.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 8.870,00 0,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 3.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hrana pentru animale 20.03.02 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente 20.04.01 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

Estimari

2020 2021

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

2022

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Buget 2019

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)
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capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială - mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

EstimariBuget 2019
Materiale sanitare 20.04.02 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezinfectanti 20.04.04 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 20.13 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 2.050,00 0,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)
57.02 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 430,00 0,00 430,00 430,00 430,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.019,92 0,00 1.780,33 2.527,83 3.465,83

58 1.016,22 0,00 1.780,33 2.527,83 3.465,83

58.02 1.016,22 0,00 1.780,33 2.527,83 3.465,83
Finanțarea națională 58.02.01 157,37 0,00 203,00 299,00 426,00
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 858,85 0,00 1.262,00 1.861,00 2.653,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 1.003,70 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 1.003,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.003,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 935,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" 
vor fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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 Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

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

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)

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)

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.9.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ

capitolul 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

30.135,90 0,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00

29.847,00 0,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 29.847,00 0,00 29.822,00 29.822,00 30.458,00

10 25.372,00 0,00 25.372,00 25.372,00 26.008,00

10.01 24.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 14.943,00
Alte sporuri 10.01.06 8.039,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 110,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 1.249,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 475,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 546,00

20 4.325,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 14,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 80,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 910,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 210,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00
Piese de schimb 20.01.06 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 190,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 250,00

Reparatii curente 20.02 50,00
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 2.160,00
Hrana pentru animale 20.03.02 45,00

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente 20.04.01 55,00
Materiale sanitare 20.04.02 30,00

Cod 
indicator

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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)

ANEXA 3.9.1 680205 DGASPC 2019 1



capitolul 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate

Cod 
indicator

- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

EstimariBuget 2019
Dezinfectanti 20.04.04 10,00

20.05 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 25,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 12,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 15,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 5,00

Pregatire profesionala 20.13 20,00
Protectia muncii 20.14 50,00

20.30 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 140,00

59 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 150,00

288,90 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 288,90 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 288,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 288,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 227,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 61,90

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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

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

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)

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

ANEXA 3.9.1 680205 DGASPC 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.9.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ

capitolul 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii

TOTAL 
din care credite 

bugetare 
destinate stingerii 
plăţilor restante

53.137,80 0,00 52.907,00 53.616,00 55.191,00

51.557,00 0,00 51.412,00 51.412,00 52.049,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 51.557,00 0,00 51.412,00 51.412,00 52.049,00

10 46.732,00 0,00 46.732,00 46.732,00 47.369,00

10.01 44.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 31.490,00
Alte sporuri 10.01.06 10.436,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 120,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 41,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 2.630,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 1.000,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 1.005,00

20 4.545,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 70,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 90,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 730,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 253,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 120,00
Transport 20.01.07 15,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 200,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 130,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 470,00

Reparatii curente 20.02 215,00
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 1.550,00
Hrana pentru animale 20.03.02 2,00

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente 20.04.01 30,00

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

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)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

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 2019

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Estimari

2020 2021 2022

ANEXA 3.9.2 680206 DGASPC 2019 1



capitolul 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii

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 2019
- mii lei -

Estimari
Materiale sanitare 20.04.02 35,00
Dezinfectanti 20.04.04 5,00

20.05 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 110,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 20,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 40,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 35,00

Pregatire profesionala 20.13 50,00
Protectia muncii 20.14 60,00

20.30 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 15,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 300,00

59 280,00 0,00 280,00 280,00 280,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 280,00

1.580,80 0,00 1.495,00 2.204,00 3.142,00

58 866,00 0,00 1.495,00 2.204,00 3.142,00

58.02 866,00 0,00 1.495,00 2.204,00 3.142,00
Finanțarea națională 58.02.01 134,00 203,00 299,00 426,00
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 732,00 1.262,00 1.861,00 2.653,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 714,80 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 714,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 714,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 708,70
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 6,10

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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

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

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 Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.9.3

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ

capitolul  68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

2.200,22 0,00 2.485,33 2.723,83 2.923,83

2.050,00 0,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.050,00 0,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00
TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 2.050,00 0,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)
57.02 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.050,00

150,22 0,00 285,33 323,83 323,83

58 150,22 0,00 285,33 323,83 323,83

58.02 150,22 0,00 285,33 323,83 323,83
Finanțarea națională 58.02.01 23,37
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 126,85

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

Estimari

2020 2021 2022

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

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

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)

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.10

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

2.343,55 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
2.291,55 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.291,55 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

10 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

10.01 1.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sporuri 10.01.06 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 691,55 0,00 500,00 500,00 500,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 56,05 0,00 0,00 0,00 0,00

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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)

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

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 2019 Estimari

2020 2021 2022
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capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale - mii lei -

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 2019 Estimari
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medicamente 20.04.01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale sanitare 20.04.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 20.13 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 221,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00

52,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" 
vor fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

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

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

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3.10.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN "SALVAMONT" GORJ

capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

2.132,00 0,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

2.080,00 0,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.080,00 0,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

10 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

10.01 1.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 1.215,00
Alte sporuri 10.01.06 180,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 90,00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 27,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 35,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 8,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 40,00

20 480,00 0,00 450,00 450,00 450,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 7,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 6,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 65,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 2,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 60,00
Piese de schimb 20.01.06 20,00
Transport 20.01.07 1,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 25,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 24,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 22,00

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hrana pentru oameni 20.03.01 60,00

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente 20.04.01 1,00

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)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

 ANEXA  3.10.1 7002 SPS 2019 1



capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale - mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

EstimariBuget 2019
Materiale sanitare 20.04.02 5,00

20.05 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 40,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 30,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 1,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 10,00

Pregatire profesionala 20.13 25,00
Protectia muncii 20.14 10,00

20.30 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 6,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 37,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 23,00

52,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 25,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 27,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

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

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

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

 ANEXA  3.10.1 7002 SPS 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.10.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

211,55 0,00 50,00 50,00 50,00

211,55 0,00 50,00 50,00 50,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 211,55 0,00 50,00 50,00 50,00

20 211,55 0,00 50,00 50,00 50,00
Reparatii curente 20.02 56,05

20.30 155,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 155,50

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

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

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

Estimari

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

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)

ANEXA 3.10.2 7002 CJG 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.11

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 74.02 Protecția mediului

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

1.456,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00
1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00

10 1.387,00 0,00 1.387,00 1.387,00 1.387,00

10.01 1.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 1.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sporuri 10.01.06 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.05 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari

2020 2021 2022

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

Buget 2019

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

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) 

ANEXA 3.11 7402 2019 1



capitolul 74.02 Protecția mediului
EstimariBuget 2019

- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte active fixe 71.01.30 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" 
vor fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

ANEXA 3.11 7402 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.11.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SERVICIUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI ACTIVITĂŢI DE SALUBRIZARE GORJ

capitolul 74.02.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00

1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00

10 1.387,00 0,00 1.387,00 1.387,00 1.387,00

10.01 1.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 1.186,00
Alte sporuri 10.01.06 50,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 85,00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 32,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 28,00

20 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 1,95
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0,20
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0,80
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00
Piese de schimb 20.01.06 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 0,05
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 26,00

Reparatii curente 20.02 1,00
20.05 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 2,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 5,00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

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) 

 ANEXA 3.11.1 7402 SJGDAS 2019 1



capitolul 74.02.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
EstimariBuget 2019

- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Protectia muncii 20.14 1,50
20.30 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Reclama si publicitate 20.30.01 1,50

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

 ANEXA 3.11.1 7402 SJGDAS 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.11.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 74.02.03 Reducerea şi controlul poluării

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte active fixe 71.01.30 9,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

Estimari

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cod 
indicator

- mii lei -
Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019
 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

ANEXA 3.11.2 7402 CJG 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 3.12

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

capitolul 84.02.03.01 Drumuri si poduri

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

151.585,50 0,00 184.476,73 49.190,19 8.033,00
15.644,00 0,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 12.632,00 0,00 5.021,00 5.021,00 5.021,00

20 12.632,00 0,00 5.021,00 5.021,00 5.021,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 500,00
Reparatii curente 20.02 12.132,00
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79 3.012,00 0,00 3.012,00 3.012,00 3.012,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81 3.012,00 0,00 3.012,00 3.012,00 3.012,00
Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 3.012,00

135.941,50 0,00 176.443,73 41.157,19 0,00

58 40.590,74 0,00 96.567,83 33.075,97 0,00

58.01 40.590,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.01.01 5.910,70
Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 33.490,04
Cheltuieli neeligibile 58.01.03 1.190,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 95.350,76 0,00 79.875,90 8.081,22 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 95.350,76 0,00 79.875,90 8.081,22 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 95.350,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 94.930,76
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00
Alte active fixe 71.01.30 300,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

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)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 4
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

BUGETUL  INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, 
DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

mii lei
PREVEDERI 

ANUALE 2019 2020 2021 2022

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 00.01 212.084,54 216.737,74 228.383,43 242.945,88
Muzeul Judeţean Gorj 4.551,90 3.645,00 3.645,00 3.645,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 5.886,50 5.335,00 5.335,00 5.335,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 5.071,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 174.219,14 180.081,06 191.064,00 205.011,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 22.356,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 116.030,50 135.660,68 149.515,43 164.077,88
A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0,00 0,00 0,00 0,00
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe spectacole 15.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 116.030,50 135.660,68 149.515,43 164.077,88
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 103,00 90,00 100,00 100,00
Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 103,00 90,00 100,00 100,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 103,00 90,00 100,00 100,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 80,00 90,00 100,00 100,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 23,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din proprietate 30.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00

 Venituri din dobanzi(cod31.10.03) 31.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 115.927,50 135.570,68 149.415,43 163.977,88

33.10 115.927,50 135.570,68 149.415,43 163.977,88
Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 398,00 435,00 440,00 440,00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 398,00 435,00 440,00 440,00
Venituri din prestări de servicii 33.10.08 1.877,00 5.587,00 6.125,00 6.620,00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 87,00 87,00 100,00 100,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.790,00 5.500,00 6.025,00 6.520,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTIMĂRI
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 

indicator

 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 
33.10.32+33.10.50) 
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33.10.17 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 489,00 452,00 451,00 451,00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 154,00 117,00 116,00 116,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 335,00 335,00 335,00 335,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 92.362,00 103.957,68 115.258,43 127.324,88
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 81.862,00 91.685,00 102.352,00 113.804,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.500,00 12.272,68 12.906,43 13.520,88

33.10.30 17.348,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 17.337,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 11,00 0,00 0,00 0,00

33.10.31 200,00 170,00 170,00 170,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 200,00 170,00 170,00 170,00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 2.623,00 4.500,00 5.500,00 6.500,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.623,00 4.500,00 5.500,00 6.500,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 630,50 469,00 471,00 472,00
Muzeul Judeţean Gorj 607,50 445,00 445,00 445,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 11,00 11,00 12,00 12,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12,00 13,00 14,00 15,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 0,00 0,00 0,00 0,00
36.10.32 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.10.32.03 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte venituri 36.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 0,00 0,00 0,00 0,00
Muzeul Judeţean Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00

37.10.03 -152,12 0,00 0,00 0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 152,12 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri voluntare 37.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10+41.10) 00.16 14.467,62 0,00 0,00 0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si 
perfectionare

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul 
de stat

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 
proprii ale Ministerului Sanatatii

Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii  de dezvoltare a bugetului 
local

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)
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Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16) 40.10 14.467,62 0,00 0,00 0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 14.467,62 0,00 0,00 0,00

Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru 
secţiunea de funcţionare 40.10.15.01 13.359,51 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 12.386,97 0,00 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 972,54 0,00 0,00 0,00
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru 
secţiunea de dezvoltare 40.10.15.02 1.108,11 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.008,11 0,00 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 100,00 0,00 0,00 0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00
Încasări din rambursarea altor împrumuturilor acordate 40.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite 41.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 41.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 81.586,42 81.077,06 78.868,00 78.868,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 81.586,42 81.077,06 78.868,00 78.868,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.62+42.10.70+42.10.43) 42.10 1.002,06 2.209,06 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 0,00 0,00 0,00 0,00

42.10.39 0,00 0,00 0,00 0,00

42.10.43 0,00 0,00 0,00 0,00
42.10.62 0,00 0,00 0,00 0,00

42.10.70 1.002,06 2.209,06 0,00 0,00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.002,06 2.209,06 0,00 0,00

43.10 80.584,36 78.868,00 78.868,00 78.868,00
Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 13.916,90 12.200,00 12.200,00 12.200,00

Muzeul Judeţean Gorj 3.944,40 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 5.551,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 4.421,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

43.10.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00

43.10.15 0,00 0,00 0,00 0,00

43.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale 
şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 43.10.16.02 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri 
proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri 
proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 
43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri 
proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
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Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 43.10.16.03 0,00 0,00 0,00 0,00

43.10.17 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate 43.10.17.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.17.03 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Muzeul Judeţean Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 0,00 0,00 0,00 0,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00

43.10.33 66.667,46 66.668,00 66.668,00 66.668,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 56.187,00 56.187,00 56.187,00 56.187,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.480,46 10.481,00 10.481,00 10.481,00

48.10 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondul Social European (FSE)  (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 48.10.02 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.10.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.10.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefinanţare 48.10.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) 00.01 209.822,25 214.528,68 228.383,43 242.945,88
Muzeul Judeţean Gorj 4.513,40 3.645,00 3.645,00 3.645,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 5.824,50 5.335,00 5.335,00 5.335,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 5.040,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 172.188,35 177.872,00 191.064,00 205.011,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 22.256,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 115.878,38 135.660,68 149.515,43 164.077,88
A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0,00 0,00 0,00 0,00
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe spectacole 15.10.01
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 115.878,38 135.660,68 149.515,43 164.077,88
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 103,00 90,00 100,00 100,00
Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 103,00 90,00 100,00 100,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 103,00 90,00 100,00 100,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 80,00 90,00 100,00 100,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 23,00

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09
Alte venituri din proprietate 30.10.50

 Venituri din dobanzi(cod31.10.03) 31.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020 ( cod 48.10.01 la  cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate  pentru acoperirea 
creșterilor salariale
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Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 115.775,38 135.570,68 149.415,43 163.977,88
33.10 115.927,50 135.570,68 149.415,43 163.977,88

Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 398,00 435,00 440,00 440,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 398,00 435,00 440,00 440,00

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 1.877,00 5.587,00 6.125,00 6.620,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 87,00 87,00 100,00 100,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.790,00 5.500,00 6.025,00 6.520,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

33.10.17 0,00 0,00 0,00 0,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 489,00 452,00 451,00 451,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 154,00 117,00 116,00 116,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 335,00 335,00 335,00 335,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 92.362,00 103.957,68 115.258,43 127.324,88
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 81.862,00 91.685,00 102.352,00 113.804,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.500,00 12.272,68 12.906,43 13.520,88

33.10.30 17.348,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 17.337,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 11,00

33.10.31 200,00 170,00 170,00 170,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 200,00 170,00 170,00 170,00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 2.623,00 4.500,00 5.500,00 6.500,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.623,00 4.500,00 5.500,00 6.500,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 630,50 469,00 471,00 472,00
Muzeul Judeţean Gorj 607,50 445,00 445,00 445,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 11,00 11,00 12,00 12,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12,00 13,00 14,00 15,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 0,00 0,00 0,00 0,00
36.10.32 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.10.32.03 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

Alte venituri 36.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -152,12 0,00 0,00 0,00
Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si 
perfectionare

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 
proprii ale Ministerului Sanatatii

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul 
de stat
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Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu
Ansamblul "Doina Gorjului"
Muzeul Judeţean Gorj

37.10.03 -152,12 0,00 0,00 0,00
Muzeul Judeţean Gorj -38,50
Ansamblul "Doina Gorjului" -62,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu -31,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu -20,62 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

Alte transferuri voluntare 37.10.50 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10+41.10) 00.16 13.359,51 0,00 0,00 0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) 40.10 13.359,51 0,00 0,00 0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 13.359,51 0,00 0,00 0,00
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru 
secţiunea de funcţionare 40.10.15.01 13.359,51 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 12.386,97
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 972,54

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite 41.10.01
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 41.10.06

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 80.584,36 78.868,00 78.868,00 78.868,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 80.584,36 78.868,00 78.868,00 78.868,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11
42.10.43

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 80.584,36 78.868,00 78.868,00 78.868,00
Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 13.916,90 12.200,00 12.200,00 12.200,00

Muzeul Judeţean Gorj 3.944,40 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 5.551,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 4.421,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

43.10.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

43.10.15 0,00 0,00 0,00 0,00
43.10.33 66.667,46 66.668,00 66.668,00 66.668,00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 56.187,00 56.187,00 56.187,00 56.187,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.480,46 10.481,00 10.481,00 10.481,00

00.01 2.262,29 2.209,06 0,00 0,00
Muzeul Judeţean Gorj 38,50 0,00 0,00 0,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 62,00 0,00 0,00 0,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 31,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.030,79 2.209,06 0,00 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 100,00 0,00 0,00 0,00

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 152,12 0,00 0,00 0,00
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 152,12 0,00 0,00 0,00

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00.16+ 
00.17+45.10+48.10) - TOTAL

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate  pentru acoperirea 

Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii  de dezvoltare a bugetului 
local
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Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 152,12 0,00 0,00 0,00
37.10.04 152,12 0,00 0,00 0,00

Muzeul Judeţean Gorj 38,50
Ansamblul "Doina Gorjului" 62,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 31,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 20,62
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10) 00.16 1.108,11 0,00 0,00 0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16+ 40.10.50) 40.10 1.108,11 0,00 0,00 0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 1.108,11 0,00 0,00 0,00
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru 
secţiunea de dezvoltare 40.10.15.02 1.108,11 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.008,11
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 100,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.10.16
Încasări din rambursarea altor împrumuturilor acordate 40.10.50

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.002,06 2.209,06 0,00 0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 1.002,06 2.209,06 0,00 0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) 42.10 1.002,06 2.209,06 0,00 0,00

42.10.39
42.10.62

42.10.70 1.002,06 2.209,06 0,00 0,00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.002,06 2.209,06
43.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

43.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale 
şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 43.10.16.02 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 43.10.16.03

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri 
proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri 
proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
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43.10.17 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate 43.10.17.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.17.03
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Muzeul Judeţean Gorj
Ansamblul "Doina Gorjului"
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

48.10 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondul Social European (FSE)  (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 48.10.02 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.10.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.10.02.02 0,00 0,00 0,00
Prefinanţare 48.10.02.03 0,00 0,00 0,00

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

RĂDULEA-ZAMFIRESCU CRISTINA-ELENA  

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020 ( cod 48.10.01 la  cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

CONTRASEMNEAZĂ:
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ROMÂNIA ANEXA NR. 5
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, 
DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

 - mii lei -

TOTAL 
2019

din care credite 
bugetare 
destinate 
stingerii 
plăţilor 
restante

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 212.084,54 0,00 216.737,74 228.383,43 242.945,88
cheltuieli de personal 10 165.039,40 0,00 165.519,00 165.908,00 176.895,85
bunuri şi servicii 20 43.997,85 0,00 48.017,68 61.381,43 64.856,03
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 1.030,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00
alte cheltuieli 59 785,00 0,00 992,00 1.094,00 1.194,00
active nefinanciare 71 1.231,50 0,00 0,00 0,00 0,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 0,00

50.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.10 0,00                                                                                                                                                                                                        0,00 0,00 0,00

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63.10 212.084,54 0,00 216.737,74 228.383,43 242.945,88

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 196.575,14 0,00 203.107,74 214.735,43 229.297,88

Din total capitol:
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 196.575,14 0,00 203.107,74 214.735,43 229.297,88

Spitale generale 66.10.06.01 196.575,14 0,00 203.107,74 214.735,43 229.297,88
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 174.219,14 0,00 180.081,06 191.064,00 205.011,00
cheltuieli de personal 10 135.030,00 135.387,00 135.874,00 146.366,00
bunuri şi servicii 20 36.658,35 41.785,00 54.390,00 57.745,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 1.030,79 2.209,06 0,00
alte cheltuieli 59 500,00 700,00 800,00 900,00
active nefinanciare 71 1.000,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 22.356,00 0,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88
cheltuieli de personal 10 18.602,00 19.160,00 19.071,00 19.566,85
bunuri şi servicii 20 3.570,00 3.775,68 4.508,43 4.628,03
alte cheltuieli 59 84,00 91,00 92,00 92,00
active nefinanciare 71 100,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Servicii de sanatate publica 66.10.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 15.509,40 0,00 13.630,00 13.648,00 13.648,00
Din total capitol:

67.10.03 15.509,40 0,00 13.630,00 13.648,00 13.648,00
Muzee 67.10.03.03 4.551,90 0,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00
Muzeul Judeţean Gorj 4.551,90 0,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00
cheltuieli de personal 10 2.857,40 0,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00
bunuri şi servicii 20 1.602,00 0,00 1.169,00 1.169,00 1.169,00

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE ESTIMĂRI

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 
67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )
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alte cheltuieli 59 54,00 0,00 54,00 54,00 54,00
active nefinanciare 71 38,50 0,00
Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 5.886,50 0,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 5.886,50 0,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00
cheltuieli de personal 10 4.610,00 0,00 4.610,00 4.610,00 4.610,00
bunuri şi servicii 20 1.139,50 0,00 650,00 650,00 650,00
alte cheltuieli 59 75,00 0,00 75,00 75,00 75,00
active nefinanciare 71 62,00 0,00
Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 5.071,00 0,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 5.071,00 0,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00
cheltuieli de personal 10 3.940,00 0,00 3.940,00 3.931,00 3.931,00
bunuri şi servicii 20 1.028,00 0,00 638,00 664,00 664,00
alte cheltuieli 59 72,00 0,00 72,00 73,00 73,00
active nefinanciare 71 31,00 0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
Agricultura 83.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camere agricole 83.10.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cheltuieli de personal 10
bunuri şi servicii 20
active nefinanciare 71
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 209.822,25 0,00 214.528,68 228.383,43 242.945,88
50.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10

59.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63.10 209.822,25 0,00 214.528,68 228.383,43 242.945,88

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 194.444,35 0,00 200.898,68 214.735,43 229.297,88

Din total capitol:

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 194.444,35 0,00 200.898,68 214.735,43 229.297,88
Spitale generale 66.10.06.01 194.444,35 0,00 200.898,68 214.735,43 229.297,88
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 172.188,35 177.872,00 191.064,00 205.011,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 22.256,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 15.377,90 0,00 13.630,00 13.648,00 13.648,00

Din total capitol:

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE                   
(cod 70.10+74.10)

Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)
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67.10.03 15.377,90 0,00 13.630,00 13.648,00 13.648,00
Muzee 67.10.03.03 4.513,40 0,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00
Muzeul Judeţean Gorj 4.513,40 0,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00
Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 5.824,50 0,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 5.824,50 0,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00
Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 5.040,00 0,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 5.040,00 0,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
Agricultura 83.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camere agricole 83.10.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 2.262,29 0,00 2.209,06 0,00 0,00
50.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10

59.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.10 2.262,29 0,00 2.209,06 0,00 0,00
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 2.130,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00

Din total capitol:
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 2.130,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00

Spitale generale 66.10.06.01 2.130,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.030,79 2.209,06
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 100,00

Servicii de sanatate publica 66.10.08
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

67.10.03 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Muzee 67.10.03.03 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Muzeul Judeţean Gorj 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansamblul "Doina Gorjului" 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 31,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 
67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE                   
(cod 70.10+74.10)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 
67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 
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Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50

69.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol:
Agricultura 83.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camere agricole 83.10.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camera Agricolă Judeţeană Gorj
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

RĂDULEA-ZAMFIRESCU CRISTINA-ELENA  

CONTRASEMNEAZĂ:

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE                   
(cod 70.10+74.10)

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 
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ROMÂNIA ANEXA NR. 5.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

capitolul 66.10.06.01 Spitale generale 

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

196.575,14 0,00 203.107,74 214.735,43 229.297,88

194.444,35 0,00 200.898,68 214.735,43 229.297,88
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 194.444,35 0,00 200.898,68 214.735,43 229.297,88

10 153.632,00 0,00 154.547,00 154.945,00 165.932,85

10.01 147.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 98.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 27.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sporuri 10.01.06 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 6.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 4.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 2.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 2.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 3.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 3.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 40.228,35 0,00 45.560,68 58.898,43 62.373,03
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 9.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 2.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 23.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medicamente 20.04.01 15.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale sanitare 20.04.02 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reactivi 20.04.03 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezinfectanti 20.04.04 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 1.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)
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capitolul 66.10.06.01 Spitale generale - mii lei -

Cod 
indicator

EstimariBuget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Uniforme si echipament 20.05.01 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 34,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 34,35 0,00 0,00 0,00 0,00

20.09 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pregatire profesionala 20.13 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 2.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirii 20.30.04 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 584,00 0,00 791,00 892,00 992,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.130,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00

58 1.030,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00

58.02 1.030,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.02.01 20,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 1.010,17 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte active fixe 71.01.30 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

Materiale de laborator

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

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

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 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)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 5.1.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU

capitolul 66.10.06.01 Spitale generale 

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

174.219,14 0,00 180.081,06 191.064,00 205.011,00

172.188,35 0,00 177.872,00 191.064,00 205.011,00
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 172.188,35 0,00 177.872,00 191.064,00 205.011,00

10 135.030,00 0,00 135.387,00 135.874,00 146.366,00

10.01 129.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 88.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 21.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sporuri 10.01.06 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 36.658,35 0,00 41.785,00 54.390,00 57.745,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 7.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)
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capitolul 66.10.06.01 Spitale generale - mii lei -

Cod 
indicator

EstimariBuget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 22.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente 20.04.01 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale sanitare 20.04.02 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reactivi 20.04.03 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezinfectanti 20.04.04 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00

20.09 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pregatire profesionala 20.13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 2.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirii 20.30.04 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 500,00 0,00 700,00 800,00 900,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.030,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00

58 1.030,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00

58.02 1.030,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.02.01 20,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 1.010,17 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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

Materiale de laborator

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

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

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 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)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 5.1.1.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU

capitolul 66.10.06.01 Spitale generale 

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

174.219,14 0,00 180.081,06 191.064,00 205.011,00

172.188,35 0,00 177.872,00 191.064,00 205.011,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 172.188,35 0,00 177.872,00 191.064,00 205.011,00

10 135.030,00 0,00 135.387,00 135.874,00 146.366,00

10.01 129.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 88.605,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 21.620,00
Alte sporuri 10.01.06 9.000,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 6.000,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 3.700,00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1.000,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 2.000,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 300,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 2.800,00

20 36.658,35 0,00 41.785,00 54.390,00 57.745,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 7.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 200,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 700,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 2.200,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.000,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 50,00
Piese de schimb 20.01.06 700,00
Transport 20.01.07 100,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 140,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.750,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 775,00 0,00

Reparatii curente 20.02 605,00
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 1.500,00 0,00

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

finanţate din venituri proprii
- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)
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capitolul 66.10.06.01 Spitale generale - mii lei -

Cod 
indicator

EstimariBuget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 22.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medicamente 20.04.01 15.000,00
Materiale sanitare 20.04.02 4.000,00 0,00
Reactivi 20.04.03 2.500,00 0,00
Dezinfectanti 20.04.04 1.400,00 0,00

20.05 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 150,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 250,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 820,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 14,35

20.09 125,00
Pregatire profesionala 20.13 100,00
Protectia muncii 20.14 10,00

20.30 2.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reclama si publicitate 20.30.01 30,00
Chirii 20.30.04 39,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.500,00 0,00

59 500,00 0,00 700,00 800,00 900,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 500,00 0,00

2.030,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00

58 1.030,79 0,00 2.209,06 0,00 0,00

58.02 1.030,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanțarea națională 58.02.01 20,62
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 1.010,17

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 18,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 982,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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

Materiale de laborator

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

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

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 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)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 5.1.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" DOBRIŢA, com.RUNCU

capitolul 66.10.06.01 Spitale generale 

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

22.356,00 0,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88

22.256,00 0,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 22.256,00 0,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88

10 18.602,00 0,00 19.160,00 19.071,00 19.566,85

10.01 17.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 10.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 5.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte sporuri 10.01.06 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3.570,00 0,00 3.775,68 4.508,43 4.628,03
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medicamente 20.04.01 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale sanitare 20.04.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reactivi 20.04.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezinfectanti 20.04.04 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +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

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

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) 

2022

Buget 2019

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Estimari

2020 2021
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capitolul 66.10.06.01 Spitale generale - mii lei -

Cod 
indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Buget 2019 Estimari
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 20.13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.30 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 84,00 0,00 91,00 92,00 92,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte active fixe 71.01.30 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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)

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

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 5.1.2.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" DOBRIŢA, com.RUNCU

capitolul 66.10.06.01 Spitale generale 

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

22.356,00 0,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88
22.256,00 0,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 22.256,00 0,00 23.026,68 23.671,43 24.286,88

10 18.602,00 0,00 19.160,00 19.071,00 19.566,85

10.01 17.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 10.284,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 5.581,00
Alte sporuri 10.01.06 1.200,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 317,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 602,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 215,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 403,00

20 3.570,00 0,00 3.775,68 4.508,43 4.628,03
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 40,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 50,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 600,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 300,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 35,00
Piese de schimb 20.01.06 15,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 35,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1.250,00

Reparatii curente 20.02 30,00
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medicamente 20.04.01 550,00
Materiale sanitare 20.04.02 100,00
Reactivi 20.04.03 100,00
Dezinfectanti 20.04.04 80,00

20.05 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniforme si echipament 20.05.01 25,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 50,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 200,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 20,00

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

finanţate din venituri proprii
- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Estimari

2020 2021 2022

Buget 2019
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capitolul 66.10.06.01 Spitale generale 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

- mii lei -

Cod 
indicator

EstimariBuget 2019
Pregatire profesionala 20.13 20,00

20.30 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 70,00

59 84,00 0,00 91,00 92,00 92,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 84,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 94,00
Alte active fixe 71.01.30 6,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor 
fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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)

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

capitolul 67.10 Cultură, recreere şi religie

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

15.509,40 0,00 13.630,00 13.648,00 13.648,00

15.377,90 0,00 13.630,00 13.648,00 13.648,00
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 15.377,90 0,00 13.630,00 13.648,00 13.648,00

10 11.407,40 0,00 10.972,00 10.963,00 10.963,00
10.01 10.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salarii de baza 10.01.01 7.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 1.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 299,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 299,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3.769,50 0,00 2.457,00 2.483,00 2.483,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.890,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.665,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 649,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.05 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019 Estimari

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

ANEXA 5.2 6710 2019 1



capitolul 67.10 Cultură, recreere şi religie - mii lei -

Cod 
indicator

Buget 2019 Estimari

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Pregatire profesionala 20.13 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 639,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirii 20.30.04 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 479,65 0,00 0,00 0,00 0,00

59 201,00 0,00 201,00 202,00 202,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131,50 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

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)

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

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)

ANEXA 5.2 6710 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
MUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"GORJ

capitolul 67.10.03.03 Muzee

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

4.551,90 0,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00

4.513,40 0,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.513,40 0,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00

10 2.857,40 0,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00

10.01 2.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1.602,00 0,00 1.169,00 1.169,00 1.169,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.114,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 317,35 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pregatire profesionala 20.13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 370,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 370,65 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

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) 

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Estimari

2020 2021 2022

ANEXA 5.2.1 6710 MAS C 2019 1



capitolul 67.10.03.03 Muzee - mii lei -

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Estimari

59 54,00 0,00 54,00 54,00 54,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38,50 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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)

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

ANEXA 5.2.1 6710 MAS C 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.1.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
MUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"GORJ

capitolul 67.10.03.03 Muzee

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

607,50 0,00 445,00 445,00 445,00
569,00 0,00 445,00 445,00 445,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 569,00 0,00 445,00 445,00 445,00

10 13,00 0,00 22,00 22,00 22,00

10.01 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 13,00

20 502,00 0,00 369,00 369,00 369,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 2,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 21,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 45,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 95,00

20.05 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 20,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 18,00

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 75,00
Pregatire profesionala 20.13 4,00

20.30 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 220,00

59 54,00 0,00 54,00 54,00 54,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 54,00

38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

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

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)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

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 2019

finanţate din venituri proprii

Estimari

2020 2021 2022

ANEXA 5.2.1.1 6710 MAS V 2019 1



capitolul 67.10.03.03 Muzee - mii lei -

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 2019 Estimari
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 38,50

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 

ANEXA 5.2.1.1 6710 MAS V 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.1.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
MUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"GORJ

capitolul 67.10.03.03 Muzee

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.944,40 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

10 2.844,40 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

10.01 2.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 2.250,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 253,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 195,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 75,40

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 71,00

20 1.100,00 0,00 800,00 800,00 800,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 949,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 4,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 110,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 8,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 20,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 581,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 222,35

20.30 150,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 150,65

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

finanţate din subvenţii din bugetul local
- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

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)

2021

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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

2022

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Estimari

2020

 ANEXA 5.2.1.2  6710 MAS S 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI"

capitolul 67.10.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

5.886,50 0,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00

5.824,50 0,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.824,50 0,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00

10 4.610,00 0,00 4.610,00 4.610,00 4.610,00

10.01 4.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 3.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1.139,50 0,00 650,00 650,00 650,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.05 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 20.13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.30 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019 Estimari

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

 ANEXA 5.2.2 6710 ADG C 2019 1



capitolul 67.10.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte - mii lei -

Cod 
indicator

Buget 2019 Estimari

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Chirii 20.30.04 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 75,00 0,00 75,00 75,00 75,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

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)

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

 ANEXA 5.2.2 6710 ADG C 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.2.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI"

capitolul 67.10.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

335,00 0,00 335,00 335,00 335,00
273,00 0,00 335,00 335,00 335,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 273,00 0,00 335,00 335,00 335,00

10 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

10.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00

20 263,00 0,00 325,00 325,00 325,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 45,00
Transport 20.01.07 10,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 140,00

20.05 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 20,00

Pregatire profesionala 20.13 4,00
20.30 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 30,00

62,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 15,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 47,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

finanţate din venituri proprii
- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

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) 

2021

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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

2022

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Estimari

2020

ANEXA 5.2.2.1 6710 ADG V 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.2.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI"

capitolul 67.10.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.551,50 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00

10.01 4.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 3.587,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 409,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 260,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 109,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 126,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 99,00

20 876,50 0,00 325,00 325,00 325,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 4,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 45,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 5,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 55,00
Piese de schimb 20.01.06 10,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 611,00

20.05 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 30,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 10,50

20.30 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirii 20.30.04 104,00

59 75,00 0,00 75,00 75,00 75,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 75,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

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

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

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)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

finanţate din subvenţii din bugetul local
- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Estimari

2020 2021 2022

ANEXA 5.2.2.2 6710 ADG S 2019 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.3

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ

capitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

5.071,00 0,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00

5.040,00 0,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.040,00 0,00 4.650,00 4.668,00 4.668,00

10 3.940,00 0,00 3.940,00 3.931,00 3.931,00
10.01 3.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salarii de baza 10.01.01 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 1.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1.028,00 0,00 638,00 664,00 664,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 835,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piese de schimb 20.01.06 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport 20.01.07 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 288,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.05 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 20.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protectia muncii 20.14 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.30 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirii 20.30.04 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

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 2019

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Estimari

2020 2021 2022

 ANEXA 5.2.3 6710 SPA C 2019 1



capitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii - mii lei -

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 2019 Estimari
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 72,00 0,00 72,00 73,00 73,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

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)

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

 ANEXA 5.2.3 6710 SPA C 2019 2



ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.3.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ

capitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

650,00 0,00 650,00 668,00 668,00

619,00 0,00 650,00 668,00 668,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 619,00 0,00 650,00 668,00 668,00

10 55,00 0,00 55,00 46,00 46,00
10.01 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 55,00

20 538,00 0,00 569,00 595,00 595,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 464,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 8,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 14,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00
Transport 20.01.07 39,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 215,30
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 159,00

Reparatii curente 20.02 4,00
20.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari în străinătate 20.06.02 1,70
20.30 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chirii 20.30.04 9,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 49,00

59 26,00 0,00 26,00 27,00 27,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 26,00

31,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

finanţate din venituri proprii
- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

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) 

2021

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)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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

2022

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

Estimari

2020
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capitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii - mii lei -

Cod 
indicator

Buget 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Estimari

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 20,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 11,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
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ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2.3.2

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ

capitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii

TOTAL 

din care credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţilor 
restante

4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.421,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

10 3.885,00 0,00 3.885,00 3.885,00 3.885,00

10.01 3.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salarii de baza 10.01.01 1.640,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 109,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 1.696,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00
Indemnizații de hrană 10.01.17 230,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vouchere de vacanță 10.02.06 115,00

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 93,00

20 490,00 0,00 69,00 69,00 69,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furnituri de birou 20.01.01 12,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 3,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 47,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 3,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 13,00
Piese de schimb 20.01.06 15,00
Transport 20.01.07 30,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 73,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 173,00

20.05 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 15,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00

Pregatire profesionala 20.13 5,00

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2019

finanţate din subvenţii din bugetul local
- mii lei -

 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2020-2022

Cod 
indicator

Buget 2019 Estimari

2020 2021 2022

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 +10.01.30)

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) 
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capitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii - mii lei -

Cod 
indicator

Buget 2019 Estimari

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Protectia muncii 20.14 12,00

20.30 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 8,00
Chirii 20.30.04 9,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 60,00

59 46,00 0,00 46,00 46,00 46,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 46,00

*) 
Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii

 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi 
evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

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)

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
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ROMÂNIA ANEXA NR. 6

JUDEŢUL: GORJ la proiectul de H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

- mii lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI PREVEDERI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la 2019 2020 2021 2022 2023 anii ulteriori

31.12.2018

0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

I 441.683,29 137.824,02 293.963,37 3.848,28 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

II 441.803,29 24.320,22 156.170,40 210.678,96 47.063,92 3.515,83 53,96 0,00

 02 Buget local I 437.009,46 137.621,54 290.992,02 2.348,28 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

     din care: II 437.129,46 24.117,74 153.908,11 208.469,90 47.063,92 3.515,83 53,96 0,00

 51.02 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 219.914,87 114.422,97 97.098,78 2.345,50 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 219.914,87 919,17 47.851,99 128.591,22 38.982,70 3.515,83 53,96 0,00

7101 Active fixe I 217.094,59 23.198,57 193.893,24 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

II 217.214,59 23.198,57 106.056,12 79.878,68 8.081,22 0,00 0,00 0,00

7201 Active financiare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 4.673,83 202,48 2.971,35 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.673,83 202,48 2.262,29 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 1.231,50 0,00 1.231,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1.231,50 0,00 1.231,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 277.132,43 137.255,19 139.877,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 277.132,43 23.751,39 89.088,17 130.666,90 33.575,97 50,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 277.132,43 137.255,19 139.877,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 277.132,43 23.751,39 89.088,17 130.666,90 33.575,97 50,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 194.165,76 114.218,11 79.947,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 194.165,76 714,31 42.175,83 117.649,65 33.575,97 50,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 82.966,67 23.037,08 59.929,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 82.966,67 23.037,08 46.912,34 13.017,25 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 137.373,61 0,00 129.545,66 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

II 137.373,61 0,00 46.333,77 74.041,86 13.478,19 3.465,83 53,96 0,00

 1. Total surse de finanţare

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE 

PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT

ESTIMĂRI

PE ANUL 2019

anexa 6 1



 02 Buget local I 137.355,61 0,00 129.527,66 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

     din care: II 137.355,61 0,00 46.315,77 74.041,86 13.478,19 3.465,83 53,96 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 17.349,19 0,00 9.521,24 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 17.349,19 0,00 1.249,22 7.183,21 5.396,97 3.465,83 53,96 0,00

7101 Active fixe I 120.006,42 0,00 120.006,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 120.006,42 0,00 45.066,55 66.858,65 8.081,22 0,00 0,00 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 27.297,25 568,83 24.660,47 2.067,95 0,00 0,00 0,00 0,00

II 27.297,25 568,83 20.748,46 5.970,20 9,76 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 22.521,42 366,35 21.587,12 567,95 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 22.641,42 366,35 18.504,17 3.761,14 9,76 0,00 0,00 0,00

 51.02 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 8.399,92 204,86 7.629,89 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 8.399,92 204,86 4.426,94 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 14.121,50 161,49 13.957,23 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

II 14.241,50 161,49 14.077,23 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

7201 Active financiare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 4.655,83 202,48 2.953,35 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.655,83 202,48 2.244,29 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 1.213,50 0,00 1.213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1.213,50 0,00 1.213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Achizitii de imobile 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 5.781,56 8,33 5.890,45 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

II 5.781,56 8,33 5.890,45 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 4.568,06 8,33 4.676,95 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 4.568,06 8,33 4.676,95 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

      5102 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 4.568,06 8,33 4.676,95 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.568,06 8,33 4.676,95 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 1.213,50 0,00 1.213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1.213,50 0,00 1.213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 1.213,50 0,00 1.213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1.213,50 0,00 1.213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 761,43 26,78 734,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 761,43 26,78 734,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 761,43 26,78 734,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 761,43 26,78 734,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 761,43 26,78 734,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 761,43 26,78 734,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 7.722,01 126,38 7.595,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 7.722,01 126,38 7.595,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 7.722,01 126,38 7.595,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 7.722,01 126,38 7.595,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 7.722,01 126,38 7.595,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 7.722,01 126,38 7.595,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 12.012,25 407,34 9.839,74 2.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00

II 12.012,25 407,34 5.927,73 5.967,42 9,76 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 8.569,92 204,86 8.099,89 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 8.569,92 204,86 4.896,94 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 8.399,92 204,86 7.629,89 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 8.399,92 204,86 4.426,94 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 170,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 170,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7201 Active financiare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 51

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 8.922,88 213,19 8.141,74 567,95 0,00 0,00 0,00 0,00

II 8.922,88 213,19 4.938,79 3.761,14 9,76 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 8.922,88 213,19 8.141,74 567,95 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 8.922,88 213,19 4.938,79 3.761,14 9,76 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 8.163,10 204,86 7.393,07 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 8.163,10 204,86 4.190,12 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 759,78 8,33 748,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

II 759,78 8,33 748,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

7201 Active financiare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 8.922,88 213,19 8.141,74 567,95 0,00 0,00 0,00 0,00

II 8.922,88 213,19 4.938,79 3.761,14 9,76 0,00 0,00 0,00
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 02 Buget local I 8.922,88 213,19 8.141,74 567,95 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 8.922,88 213,19 4.938,79 3.761,14 9,76 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 8.163,10 204,86 7.393,07 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 8.163,10 204,86 4.190,12 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 759,78 8,33 748,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

II 759,78 8,33 748,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

7201 Active financiare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 50,78 8,33 39,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

II 50,78 8,33 39,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 50,78 8,33 39,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 50,78 8,33 39,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 50,78 8,33 39,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

II 50,78 8,33 39,67 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 539,00 539,00 0,00

II 539,00 539,00 0,00

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 8.333,10 204,86 7.563,07 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00

II 8.333,10 204,86 4.360,12 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 8.333,10 204,86 7.563,07 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 8.333,10 204,86 4.360,12 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 8.163,10 204,86 7.393,07 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 8.163,10 204,86 4.190,12 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7201 Active financiare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 61

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 02 Buget local I 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. dotari independente 0,00

TOTAL GENERAL 0,00

 1. Total surse de finanţare I 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 47,85 0,00 47,85

II 47,85 0,00 47,85

CAP 66

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 42.373,77 21.772,76 19.101,01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 42.373,77 667,25 10.769,93 28.067,45 2.869,14 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 37.831,44 21.570,28 16.261,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 37.831,44 464,77 8.639,14 25.858,39 2.869,14 0,00 0,00 0,00

 51.02 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 29.667,13 21.162,11 8.505,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 29.667,13 56,60 883,00 25.858,39 2.869,14 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 8.164,31 408,17 7.756,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 8.164,31 408,17 7.756,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 4.542,33 202,48 2.839,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.542,33 202,48 2.130,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 24.327,21 21.570,28 2.756,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 24.327,21 464,77 3.406,93 20.455,51 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 24.327,21 21.570,28 2.756,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 24.327,21 464,77 3.406,93 20.455,51 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 21.162,11 21.162,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 21.162,11 56,60 650,00 20.455,51 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 3.165,10 408,17 2.756,93

II 3.165,10 408,17 2.756,93

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 9.188,95 0,00 9.188,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 9.188,95 0,00 916,93 5.402,88 2.869,14 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 9.170,95 0,00 9.170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 9.170,95 0,00 898,93 5.402,88 2.869,14 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 8.505,02 0,00 8.505,02 0,00
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aferente cadrului financiar 2014-2020 II 8.505,02 0,00 233,00 5.402,88 2.869,14 0,00

7101 Active fixe I 665,93 0,00 665,93 0,00

II 665,93 0,00 665,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 18,00 18,00

II 18,00 18,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 8.857,61 202,48 7.155,13 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 8.857,61 202,48 6.446,07 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 4.333,28 0,00 4.333,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 4.333,28 0,00 4.333,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 51.02 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 4.333,28 0,00 4.333,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.333,28 0,00 4.333,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 4.524,33 202,48 2.821,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.524,33 202,48 2.112,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 1.082,00 0,00 1.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1.082,00 0,00 1.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 5.322,53 0,00 5.322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 5.322,53 0,00 5.322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 4.240,53 0,00 4.240,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 4.240,53 0,00 4.240,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      5102 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 4.240,53 0,00 4.240,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.240,53 0,00 4.240,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 1.082,00 0,00 1.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1.082,00 0,00 1.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 1.082,00 0,00 1.082,00

II 1.082,00 0,00 1.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 92,75 0,00 92,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 92,75 0,00 92,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 92,75 0,00 92,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 92,75 0,00 92,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 92,75 0,00 92,75

II 92,75 0,00 92,75

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 3.442,33 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 3.442,33 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 67

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 4.880,41 1.369,36 3.511,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.880,41 1.312,69 2.391,41 626,31 500,00 50,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 4.748,91 1.369,36 3.379,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 4.748,91 1.312,69 2.259,91 626,31 500,00 50,00 0,00 0,00

 51.02 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 2.405,57 114,02 2.291,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 2.405,57 57,35 1.171,91 626,31 500,00 50,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 2.343,34 1.255,34 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 2.343,34 1.255,34 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 4.213,59 1.369,36 2.844,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 4.213,59 1.312,69 1.724,59 626,31 500,00 50,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 4.213,59 1.369,36 2.844,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 4.213,59 1.312,69 1.724,59 626,31 500,00 50,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 2.168,75 114,02 2.054,73 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 2.168,75 57,35 935,09 626,31 500,00 50,00 0,00

7101 Active fixe I 2.044,84 1.255,34 789,50 0,00

II 2.044,84 1.255,34 789,50 0,00 0,00 0,00

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 666,82 0,00 666,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 666,82 0,00 666,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 535,32 0,00 535,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 535,32 0,00 535,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 51.02 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 236,82 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 236,82 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 298,50 0,00 298,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 298,50 0,00 298,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 271,50 0,00 271,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 271,50 0,00 271,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      5102 Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Venituri proprii I 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 158,50 0,00 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 158,50 0,00 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 158,50 0,00 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 158,50 0,00 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 158,50 0,00 158,50 0,00

II 158,50 0,00 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 236,82 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 236,82 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 236,82 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 236,82 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 236,82 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 236,82 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 68

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 9.847,87 0,00 2.019,92 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

II 9.847,87 0,00 2.019,92 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

 02 Buget local I 9.847,87 0,00 2.019,92 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

     din care: II 9.847,87 0,00 2.019,92 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 8.844,17 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 8.844,17 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

7101 Active fixe I 1.003,70 0,00 1.003,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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II 1.003,70 0,00 1.003,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 9.046,57 0,00 1.218,62 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

II 9.046,57 0,00 1.218,62 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

 02 Buget local I 9.046,57 0,00 1.218,62 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

     din care: II 9.046,57 0,00 1.218,62 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 8.844,17 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 8.844,17 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00

7101 Active fixe I 202,40 0,00 202,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 202,40 0,00 202,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 801,30 0,00 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 801,30 0,00 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 801,30 0,00 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 801,30 0,00 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 801,30 0,00 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 801,30 0,00 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Achizitii de imobile 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 600,00 600,00

II 600,00 600,00

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 61,90 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 61,90 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 61,90 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 61,90 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 61,90 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 61,90 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 139,40 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 139,40 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 139,40 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 139,40 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 139,40 0,00 139,40

II 139,40 0,00 139,40

CAPITOL 70

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 02 Buget local I 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 b. Total surse de finanţare

I 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 27,00 0,00 27,00

II 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 25,00 25,00

II 25,00 25,00

CAPITOL 74

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 02 Buget local I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 35,78 26,78 9,00

II 35,78 26,78 9,00

CAPITOL 84

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 375.522,73 114.441,93 261.080,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 375.642,73 22.100,31 135.941,50 176.443,73 41.157,19 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 375.522,73 114.441,93 261.080,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 375.642,73 22.100,31 135.941,50 176.443,73 41.157,19 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 170.834,90 92.941,98 77.892,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 170.834,90 600,36 40.590,74 96.567,83 33.075,97 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 204.687,83 21.499,95 183.187,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 204.807,83 21.499,95 95.350,76 79.875,90 8.081,22 0,00 0,00 0,00

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 248.591,63 114.315,55 134.276,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 248.591,63 21.973,93 83.956,65 109.585,08 33.075,97 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 248.591,63 114.315,55 134.276,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 248.591,63 21.973,93 83.956,65 109.585,08 33.075,97 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 170.834,90 92.941,98 77.892,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 170.834,90 600,36 40.590,74 96.567,83 33.075,97 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 77.756,73 21.373,57 56.383,16 0,00 0,00

II 77.756,73 21.373,57 43.365,91 13.017,25 0,00 0,00

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 119.138,09 0,00 119.138,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 119.138,09 0,00 44.198,22 66.858,65 8.081,22 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 119.138,09 0,00 119.138,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 119.138,09 0,00 44.198,22 66.858,65 8.081,22 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 0,00

aferente cadrului financiar 2014-2020 II 0,00

7101 Active fixe I 119.138,09 119.138,09

II 119.138,09 44.198,22 66.858,65 8.081,22

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 7.913,01 126,38 7.786,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 7.913,01 126,38 7.786,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 7.793,01 126,38 7.666,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 7.913,01 126,38 7.786,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 7.793,01 126,38 7.666,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 7.913,01 126,38 7.786,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 02 Buget local I 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 120,00 120,00

II 120,00 120,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 310,00 0,00 310,00

II 310,00 0,00 310,00

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 7.183,01 126,38 7.056,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 7.183,01 126,38 7.056,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 7.183,01 126,38 7.056,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 7.183,01 126,38 7.056,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 7.183,01 126,38 7.056,63

II 7.183,01 126,38 7.056,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

 1. Total surse de finanţare I 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7101 Active fixe I 300,00 300,00

II 300,00 300,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
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ROMÂNIA ANEXA NR. 6.1
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi

C. Alte cheltuieli de investiţii 4.938,79
a) achizitii imobile

b) dotari independente 39,67
1. Consiliul Judeţean Gorj 39,67

71.01.03 1) Multifuncțional laser color A3 buc. 1 8,33
71.01.30 2) Memorie server 32 GB  buc. 8 28,56

71.01.30
3) Servicii de certificare/recertificare a Sistemului de management al calităţii 
implementat la Consiliul Județean Gorj 2,78

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0,00

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si 
interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni 
accidentale si calamitati naturale 539,00
1. Consiliul Judeţean Gorj 539,00

71.01.30

1) Întocmirea hărților și planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și 
alunecări de teren pentru un număr de 15 unități administrativ-teritoriale ale 
județului Gorj - municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de 
Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, 
Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, în cadrul 
proiectului: ”Prevenirea producerii unor calamități naturale în județul Gorj 
prin realizarea unor hărți și planuri de risc natural pentru cutremure și 
alunecări de teren și a unui plan integrat de management pentru prevenirea 
riscului și atenuarea efectelor acestuia ” 534,00

71.01.30

2) Avizarea hărților de risc la alunecări de teren pentru un număr de 15 unități 
administrativ-teritoriale ale județului Gorj - municipiile Târgu-Jiu și Motru și 
comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, 
Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, 
în cadrul proiectului: ”Prevenirea producerii unor calamități naturale în 
județul Gorj prin realizarea unor hărți și planuri de risc natural pentru 
cutremure și alunecări de teren și a unui plan integrat de management pentru 
prevenirea riscului și atenuarea efectelor acestuia ” 5,00

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari 
seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate 
investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de 
executie privind reparatiile capitale) 4.360,12
1. Consiliul Judeţean Gorj 4.360,12

58.02 1)”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” 3.306,88
58.02 2)”Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale” 237,30
58.02 3)”Transparență, etică și integritate” 320,69
58.02 4) "Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional" 325,25

71.01.30 5) Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor 170,00

71.01 Active fixe 748,67
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 8,33
71.01.30 Alte active fixe 740,34

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
72.01 Active financiare 0,00

72.01.01 Participare la capitalul social al societăţilor comerciale

58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 4.190,12

TOTAL 4.938,79

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2019

cap. 51.02 

COD ValoareU/M Cant.
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ROMÂNIA ANEXA NR. 6.2
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

C. Alte cheltuieli de investiţii 47,85
a) achizitii imobile
b) dotari independente 47,85
1. Consiliul Judeţean Gorj - finanțare I.S.U.Gorj 47,85

71.01.02 1) defibrilator automat buc. 11 47,85
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de 
investitii 
d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile 
si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de 
actiuni accidentale si calamitati naturale 
e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari 
seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate 
investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si 
de executie privind reparatiile capitale)

71.01 Active fixe 47,85
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 47,85
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe 

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

55 Transferuri interne

TOTAL 47,85

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

COD ValoareU/M Cant.

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2018

cap. 61.02 
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ROMÂNIA ANEXA NR. 6.3
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 3.406,93
1. Consiliul Judeţean Gorj 3.406,93

58.01
1) Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 
Tudor Vladimirescu 650,00

71.01.01 2) Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 102,08

71.01.01 3) Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică 
ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18 2.351,75

71.01.01
4) Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 32 303,10

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 898,93
1. Consiliul Judeţean Gorj 898,93

71.01.01 1) Dispensar T.B.C., Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. A.I.Cuza 303,76

71.01.01 2) Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie 
"Tudor Vladimirescu", comuna Runcu, județul Gorj 362,17

58.01

3) Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu,  locația str. Tudor 
Vladimirescu 233,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 4.333,28
a) achizitii imobile

b) dotari independente 4.240,53
1. Consiliul Judeţean Gorj 4.240,53

71.01.02 1) Trusă apendicectomie buc. 8 68,93
71.01.02 2) Trusă chirurgie pentru colecist/stomac buc. 3 31,78
71.01.02 3) Trusă chirurgie depărtător Gosset buc. 2 2,83
71.01.02 4) Trusă chirurgie vasculară buc. 1 24,58
71.01.02 5) Trusă chirurgicală sală operație buc. 10 318,33
71.01.02 6) Trusă consultații ginecologice buc. 4 10,07
71.01.02 7) Trusă cataractă+glaucom buc. 1 22,01
71.01.02 8) Ecograf Doppler color 3D buc. 1 236,00
71.01.02 9) Aparat radiologie cu 2 posturi (grafie și scopie) buc. 1 1.455,00
71.01.02 10) Pat ATI buc. 15 375,00
71.01.02 11) Incubator închis buc. 7 294,00
71.01.02 12) Incubator deschis buc. 2 72,00
71.01.02 13) Mamograf digital buc. 1 1.290,00
71.01.02 14) Electrodermatom buc. 1 40,00

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 92,75
1. Consiliul Judeţean Gorj 92,75

71.01.01 1) Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 5,03

71.01.01 2) Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică 
ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18 69,02

71.01.01
3) Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 32 2,00

71.01.01 4) Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie 
"Tudor Vladimirescu", comuna Runcu, județul Gorj 16,70

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si 
interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni 
accidentale si calamitati naturale 

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari 
seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate 
investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de 
executie privind reparatiile capitale)

71.01 Active fixe 7.756,14
71.01.01 Construcţii 3.515,61
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 4.240,53
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe 

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 883,00

TOTAL 8.639,14

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

COD Valoare

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2019

cap. 66.02 

U/M Cant.
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ROMÂNIA ANEXA NR. 6.4
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 1.724,59
1. Consiliul Judeţean Gorj 1.724,59

71.01.01 1) Extindere prin mansardare şi înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca 
Judeţeană "ChristianTell" Gorj 735,00

71.01.01 2) Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber 54,50

58.01 3) Conservarea, restaurarea şi valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif Keber 935,09

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 535,32
a) achizitii imobile

b) dotari independente 140,00
1.Biblioteca Judeţeană "ChristianTell" Gorj 130,00

71.01.02 1) Sistem de climatizare buc 1 55,00
71.01.03 2) Laptop buc 1 5,00
71.01.30 3) licențe Windows buc. 50 42,50
71.01.30 4) licenţe Indesign buc. 9 1,20
71.01.30 5) licenţe Office buc. 50 16,50
71.01.30 6) licenţe Antivirus Bitdefender buc. 85 8,60
71.01.30 7) licenţe Adobe Photo-Shop buc. 1 1,20

2.Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Gorj 10,00

71.01.30 1) licențe Windows buc. 9 4,00
71.01.30 2) licenţe Office buc. 2 1,00
71.01.30 3) licenţe Antivirus Kaspersky Internet Security buc. 10 1,00
71.01.30 4) licență electronică Office buc 7 4,00

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de 
investitii 158,50
1. Consiliul Judeţean Gorj 158,50

71.01.01 1) Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber 8,50

71.01.01 2) Restaurarea și revitalizarea Muzeului Județean Gorj ”Alexandru 
Ștefulescu” 150,00

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile 
si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de 
actiuni accidentale si calamitati naturale 
e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari 
seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate 
investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si 
de executie privind reparatiile capitale) 236,82
1.Biblioteca Judeţeană "ChristianTell" Gorj 236,82

58.15 1) Centrul Europe Direct Gorj 236,82

71.01 Active fixe 1.088,00
71.01.01 Construcţii 948,00
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 55,00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 5,00
71.01.30 Alte active fixe 80,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 1.171,91

TOTAL 2.259,91

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2019

cap. 67.02 

COD ValoareU/M Cant.
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ROMÂNIA ANEXA NR. 6.5
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 0,00

B. Obiective (proiecte)  de investitii noi 1.218,62
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 1.218,62

71.01.01 1)  Forarea unui puț de mare adâncime la CIA Suseni 196,30
71.01.02 2) Fosă septică 6,10

58.02 3) TEAM - UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor 866,00
58.02 4) VENUS - Împreuna pentru o viață în siguranță 150,22

C. Alte cheltuieli de investiţii 801,30
a) achizitii imobile 600,00
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 600,00

71.01.01 1) Teren pentru construcții buc. 5 600,00

b) dotari independente 61,90
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 61,90

71.01.02 1)  Mașină de spălat industrială buc. 1 30,00
71.01.02 2) Boiler 3000 litri, montaj și punere în funcțiune la CIA Suseni buc. 1 31,90

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de 
investitii 139,40
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 139,40

71.01.01
1) Studiu de fezabilitate pentru forarea unui puț de mare adâncime la CIA 
Suseni 6,43

71.01.01 2) Forarea unui puț de mare adâncime la CIA Suseni PAC, PT 24,27
71.01.01 3) Studii de teren, studii de fezabilitate și  rapoarte ANEVAR 93,30

71.01.01 4)  Modernizare instalație stingere incendiu la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj din 
str. Siretului, nr. 24 - elaborare documentație tehnico-economică 8,20

71.01.01

5) Sistem de încălzire la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc 
de separare de părinți Valea Gilortului - CSCCD Novaci - elaborare 
documentație tehnico-economica 7,20

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile 
si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de 
actiuni accidentale si calamitati naturale 

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari 
seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate 
investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si 
de executie privind reparatiile capitale) 0,00

71.01 Active fixe 1.003,70
71.01.01 Construcţii 935,70
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 68,00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00
71.01.30 Alte active fixe 0,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 1.016,22

TOTAL 2.019,92

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2019

cap.68.02 

COD U/M Cant. Valoare

ANEXA 6.5 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 6.6
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 0,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 52,00
a) achizitii imobile

b) dotari independente 27,00
1. Serviciul Public Salvamont Gorj 27,00

71.01.02 1) remorcă auto buc. 1 15,00
71.01.02 2) rucsac avalanșă ABS buc. 3 12,00

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 25,00
1. Serviciul Public Salvamont Gorj 25,00

71.01.01 1) Modificare acoperiș Baza de intervenție Salvamont Rânca - Novaci 25,00

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si 
interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni 
accidentale si calamitati naturale 
e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, 
consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii 
(include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile 
capitale)

71.01 Active fixe 52,00
71.01.01 Construcţii 25,00
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 27,00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe 

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

55 Alte transferuri

58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

TOTAL 52,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

COD Valoare

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2019

cap.70.02 

U/M Cant.

ANEXA 6.6 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 6.7
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

C. Alte cheltuieli de investiţii 9,00
a) achizitii imobile
b) dotari independente

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de 
investitii 9,00
1. Consiliul Judeţean Gorj 9,00

71.01.30
1) Studiu de calitate a aerului (necesar elaborării Planului de Menținere a 
Calității Aerului în județul Gorj) 9,00

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile 
si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de 
actiuni accidentale si calamitati naturale 
e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari 
seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate 
investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si 
de executie privind reparatiile capitale)

71.01 Active fixe 9,00
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe 9,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

55 Transferuri interne

TOTAL 9,00

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

COD ValoareU/M Cant.

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2019

cap.74.02 

anexa 6.7 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 6.8
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 83.956,65
1. Consiliul Judeţean Gorj 83.956,65

71.01.01
1) Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, 
Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj (PNDL) 27.175,43

71.01.01 2) Reabilitare drum judeţean 664A, km 16+020 - km 18+920, comuna Stănești, județul Gorj 859,86
71.01.01 3) Reabilitare drum judeţean 672C, km 10+200 - km 14+700, comuna Runcu, județul Gorj 3.433,85

71.01.01
4) Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești 
și Runcu, județul Gorj (PNDL) 11.896,77

58.01 5) MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-
ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C 28.386,01

58.01

6) MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ 
LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA 
DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN 
DN 67 7.204,35

58.01
7) REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ671 B, KM 4+500-KM 41+000, LIMITA JUDEȚULUI 
MEHEDINȚI-VAGIULEȘTI-SAMARINEȘTI-MOTRU-LUPOAIA-CĂTUNELE-GLOGOVA-CĂMUIEȘTI, 
JUDEȚUL GORJ 5.000,38

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 44.198,22
1. Consiliul Judeţean Gorj 44.198,22

71.01.01 1) Reabilitare drum județean 665A, KM 1+650-KM 3+650 Comuna Bălănești, județul Gorj 1.858,65
71.01.01 2) Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți (PNDL) 42.339,57

C. Alte cheltuieli de investiţii 7.786,63
a) achizitii imobile

b) dotari independente 120,00
1. Consiliul Judeţean Gorj 120,00

71.01.02 1) sistem electronic de cântarire mobil pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere buc 1 120,00

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor 
studii aferente obiectivelor de investitii 310,00
1. Consiliul Judeţean Gorj 310,00

71.01.01
1) Reabilitare drum județean  671, ce traversează localitățile (DN 67D) Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-
Valea Mare, Județul Gorj (PNDL) 10,00

71.01.01 2) Reabilitare drum județean 662 , cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-
Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,până în DN 6B (PNDL) 300,00

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau 
inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale 7.056,63
1. Consiliul Judeţean Gorj 7.056,63

71.01.01 1) Consolidare pod peste pârâul Sunătoarea, pe DJ 665C, km 11+620, comuna Săcelu, Județul Gorj 2.093,22
71.01.01 2) Construire pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, Județul Gorj 2.380,61
71.01.01 3) Refacere podeț pe DJ 665 la km 38 + 440, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (H.G. nr.563/2018) 12,14

71.01.01 4) Refacere podeț peste Cernăzoară pe DJ 665 la km 40 + 220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație 
întreruptă)(H.G. nr.563/2018) 824,09

71.01.01 5) Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești 
(H.G.nr.514/2018) 1.746,57

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta 
tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si 
de executie privind reparatiile capitale) 300,00
1. Consiliul Judeţean Gorj 300,00

71.01.30

1) Documentație tehnico-economică privind memoriu tehnic, centralizatorul cantităților de lucrări, listele cu 
cantitățile de lucrări, antemasurători, caietele de sarcini, piesele desenate pentru asigurarea unei stări de 
viabilitate corespunzătoare pe rețeaua de drumuri publice județene aflate în administrarea județului Gorj, în 
perioada 2020-2024 300,00

71.01 Active fixe 95.350,76
71.01.01 Construcţii 94.930,76
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 120,00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe 300,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 40.590,74

TOTAL 135.941,50

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU   

COD ValoareU/M Cant.

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2019

cap. 84.02 

ANEXA 6.8 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 6.9
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 18,00
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu 18,00

71.01.01
1) Deviere rețea electrică Dispensar T.B.C Spital Județean de Urgență 
Târgu Jiu, str A.I. Cuza 18,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 2.112,79
a) achizitii imobile

b) dotari independente 1.082,00
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu 982,00

71.01.02 1) Cardiotocograf buc 2 60,00
71.01.02 2) Targă transport pacienți (minim 150 kg) buc 4 77,00
71.01.02 3) Elevator hidraulic pacienți buc 3 30,00
71.01.02 4) Aspirator chirurgical buc 3 15,00
71.01.02 5) Injectomat buc 11 110,00
71.01.02 6) Pulsoximetru buc 6 60,00
71.01.02 7) Resuscitator buc 1 12,00
71.01.02 8) Blender oxigen buc 10 100,00
71.01.02 9) Centrifugă 10-30 locuri buc 3 15,00
71.01.02 10) Lavoar apă sterilă cu 1 post buc 2 22,00
71.01.02 11) Termostat laborator (incubator) 120 litri buc 2 30,00
71.01.02 12) Sterilizator aer cald 200 litri buc 2 36,00
71.01.02 13) Aparat ventilație pentru transport buc 2 154,00
71.01.02 14) Ecograf Doppler color portabil buc 1 149,00
71.01.02 16) Aparat încălzire plasmă și produse sanguine buc 1 50,00
71.01.02 17) Autoclav 12 litri buc 2 32,00
71.01.02 18) Autoclav vertical 120 litri buc 1 30,00

2. Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" Comuna 
Runcu, Județul Gorj 100,00

71.01.02 1) Mașină automată de spălat vase buc 6 36,00
71.01.02 2) Freză de zăpadă buc 2 12,00
71.01.02 3) Ascensor pentru transport alimente buc 1 46,00
71.01.30 4) Licență program antivirus buc 1 6,00

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor 
de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de 
investitii 

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile 
si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de 
actiuni accidentale si calamitati naturale 

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari 
seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate 
investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare 
si de executie privind reparatiile capitale) 1.030,79
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu 1.030,79

58.02
1) Start în viață-program de formare medicală pentru sănătatea femeii 
și copilului 1.030,79

71.01 Active fixe 1.100,00
71.01.01 Construcţii 18,00
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.076,00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe 6,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 1.030,79

TOTAL 2.130,79

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU   

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII

COD Valoare

PE ANUL 2019
cap.66.10

U/M Cant.

anexa 6.9 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 6.10
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

C. Alte cheltuieli de investiţii 131,50
a) achizitii imobile

b) dotari independente 131,50

1. Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" 38,50
71.01.02 1) Baie ultrasonică 28 l buc. 1 13,85
71.01.02 2) Aparat de curățare cu vapori de aburi buc. 1 4,15
71.01.02 3) Distilator apă buc. 1 6,00
71.01.02 4) Grup mobil filtrant aspirant buc. 1 14,50

2. Ansamblul Artistic Profesionist "Doina Gorjului" Gorj 62,00
71.01.02 1) Remorcă buc. 1 15,00
71.01.03 2) Contrabas buc. 1 16,00
71.01.03 3) Obiectiv aparat foto buc. 1 14,00
71.01.03 4) Laptop buc. 1 17,00

3. Școala Populară de Arte Târgu Jiu 31,00
71.01.02 1) Remorcă buc. 1 20,00
71.01.03 2) Finisor capsator intern buc. 1 3,00
71.01.03 3) Finisor pentru realizat broșuri buc. 1 8,00

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de 
investitii 

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile 
si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de 
actiuni accidentale si calamitati naturale 

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari 
seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate 
investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si 
de executie privind reparatiile capitale)

71.01 Active fixe 131,50
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 73,50
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 58,00
71.01.30 Alte active fixe 

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

TOTAL 131,50

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

COD Valoare

LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
PE ANUL 2019

cap.67.10 

U/M Cant.

anexa 6.10 1



ROMÂNIA ANEXA NR. 7
JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDETEAN 

-mii lei -
Cod Realizari 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

pana la Program Propuneri Estimări Estimări Estimări …
31.12.2018

B 1 2 3 4 5 6 7 8=1+..+7

TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 114.625,45 97.822,41 2.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00 214.513,03
II.Credite bugetare 1.121,65 47.866,56 129.019,95 36.454,87 50,00 0,00 0,00 214.513,03

finanţate din:

- bugetul local 50.02
I. Credite de angajament 114.422,97 97.098,78 2.345,50 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00 219.914,87
II.Credite bugetare 919,17 47.851,99 128.591,22 38.982,70 3.515,83 53,96 0,00 219.914,87

- buget venituri proprii 50.10
I. Credite de angajament 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33
II.Credite bugetare 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33

A Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Fondul European de Dezvoltare Regionala 58.01

- bugetul local 50.02
I. Credite de angajament 114.218,11 88.452,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.670,78
II.Credite bugetare 714,31 42.408,83 123.052,53 36.445,11 50,00 0,00 0,00 202.670,78

B Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Fondul Social European 58.02

- bugetul local 50.02
I. Credite de angajament 204,86 7.543,29 850,50 323,83 323,83 53,96 0,00 9.300,27
II.Credite bugetare 204,86 4.340,34 4.043,69 333,59 323,83 53,96 0,00 9.300,27

- buget venituri proprii 50.10
I. Credite de angajament 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33
II.Credite bugetare 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33

C Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 58.15

- bugetul local 50.02
I. Credite de angajament 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,82
II.Credite bugetare 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,82

TOTAL CHELTUIELI CAP.51
I. Credite de angajament 204,86 7.393,07 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8.163,10
II.Credite bugetare 204,86 4.190,12 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00 8.163,10

- bugetul local 50.02
I. Credite de angajament 204,86 7.393,07 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8.163,10
II.Credite bugetare 204,86 4.190,12 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00 8.163,10

Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Fondul Social European 58.02

I. Credite de angajament 204,86 7.393,07 565,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8.163,10
II.Credite bugetare 204,86 4.190,12 3.758,36 9,76 0,00 0,00 0,00 8.163,10

1) START UP PENTRU EXCELENȚĂ
I. Credite de angajament 74,02 3.306,88 565,17 0,00 0,00 0,00 3.946,07
II.Credite bugetare 74,02 3.306,88 565,17 0,00 0,00 0,00 3.946,07

2) Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale
I. Credite de angajament 130,84 237,30 0,00 0,00 0,00 0,00 368,14
II.Credite bugetare 130,84 237,30 0,00 0,00 0,00 0,00 368,14

3) Transparență, etică și integritate
I. Credite de angajament 0,00 320,69 0,00 0,00 0,00 0,00 320,69
II.Credite bugetare 0,00 320,69 0,00 0,00 0,00 0,00 320,69

4) Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional
I. Credite de angajament 0,00 3.528,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.528,20
II.Credite bugetare 0,00 325,25 3.193,19 9,76 0,00 0,00 3.528,20

TOTAL CHELTUIELI CAP.66
I. Credite de angajament 21.364,59 10.244,87 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.109,46
II.Credite bugetare 259,08 1.913,79 28.067,45 2.869,14 0,00 0,00 0,00 33.109,46

- bugetul local 50.02
I. Credite de angajament 21.162,11 8.505,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.667,13

SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

DENUMIREA PROGRAMELOR

A

PE ANUL 2019

ANEXA 7 1



Cod Realizari 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
pana la Program Propuneri Estimări Estimări Estimări …

31.12.2018
B 1 2 3 4 5 6 7 8=1+..+7

DENUMIREA PROGRAMELOR

A
II.Credite bugetare 56,60 883,00 25.858,39 2.869,14 0,00 0,00 0,00 29.667,13

Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Fondul European de Dezvoltare Regionala 58.01

I. Credite de angajament 21.162,11 8.505,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.667,13
II.Credite bugetare 56,60 883,00 25.858,39 2.869,14 0,00 0,00 0,00 29.667,13

1) Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu-locația str.Tudor Vladimirescu
I. Credite de angajament 21.162,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.162,11
II.Credite bugetare 56,60 650,00 20.455,51 0,00 0,00 0,00 21.162,11

2) Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str.Tudor Vladimirescu
I. Credite de angajament 0,00 8.505,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.505,02
II.Credite bugetare 0,00 233,00 5.402,88 2.869,14 0,00 0,00 8.505,02

- buget venituri proprii 50.10
I. Credite de angajament 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33
II.Credite bugetare 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33

Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Fondul Social European 58.02

I. Credite de angajament 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33
II.Credite bugetare 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33

1) Start în viață-program de formare medicală pentru sănătatea femeii și copilului
I. Credite de angajament 202,48 1.739,85 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.442,33
II.Credite bugetare 202,48 1.030,79 2.209,06 0,00 0,00 0,00 3.442,33

TOTAL CHELTUIELI CAP.67
I. Credite de angajament 114,02 2.291,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405,57
II.Credite bugetare 57,35 1.171,91 626,31 500,00 50,00 0,00 0,00 2.405,57

- bugetul local 50.02
I. Credite de angajament 114,02 2.291,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405,57
II.Credite bugetare 57,35 1.171,91 626,31 500,00 50,00 0,00 0,00 2.405,57

Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Fondul European de Dezvoltare Regionala 58.01

I. Credite de angajament 114,02 2.054,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168,75
II.Credite bugetare 57,35 935,09 626,31 500,00 50,00 0,00 0,00 2.168,75

1) CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ ȘI CULTURALĂ A CASEI MEMORIALE IOSIF KEBER
I. Credite de angajament 114,02 2.054,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168,75
II.Credite bugetare 57,35 935,09 626,31 500,00 50,00 0,00 2.168,75

Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 58.15

I. Credite de angajament 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,82
II.Credite bugetare 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,82

1) “Centrul Europe Direct Gorj” 
I. Credite de angajament 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,82
II.Credite bugetare 0,00 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,82

TOTAL CHELTUIELI CAP.68
I. Credite de angajament 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00 8.844,17
II.Credite bugetare 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00 8.844,17

- bugetul local 50.02
I. Credite de angajament 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00 8.844,17
II.Credite bugetare 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00 8.844,17

Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Fondul Social European 58.02

I. Credite de angajament 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00 8.844,17
II.Credite bugetare 0,00 1.016,22 1.780,33 2.527,83 3.465,83 53,96 0,00 8.844,17

1) VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță
I. Credite de angajament 0,00 150,22 285,33 323,83 323,83 53,96 1.137,17
II.Credite bugetare 0,00 150,22 285,33 323,83 323,83 53,96 1.137,17

2) TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor
I. Credite de angajament 0,00 866,00 1.495,00 2.204,00 3.142,00 0,00 7.707,00
II.Credite bugetare 0,00 866,00 1.495,00 2.204,00 3.142,00 0,00 7.707,00

TOTAL CHELTUIELI CAP.84
I. Credite de angajament 92.941,98 77.892,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.834,90
II.Credite bugetare 600,36 40.590,74 96.567,83 33.075,97 0,00 0,00 0,00 170.834,90
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Cod Realizari 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
pana la Program Propuneri Estimări Estimări Estimări …

31.12.2018
B 1 2 3 4 5 6 7 8=1+..+7

DENUMIREA PROGRAMELOR

A
- bugetul local 50.02

I. Credite de angajament 92.941,98 77.892,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.834,90
II.Credite bugetare 600,36 40.590,74 96.567,83 33.075,97 0,00 0,00 0,00 170.834,90

Programul OPERATIONAL REGIONAL
finanţat din: 
Fondul European de Dezvoltare Regionala 58.01

I. Credite de angajament 92.941,98 77.892,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.834,90
II.Credite bugetare 600,36 40.590,74 96.567,83 33.075,97 0,00 0,00 0,00 170.834,90

1) Modernizare drum județean(675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasca-Prigoria-Zorlești-Alimpești până în DJ 675C
I. Credite de angajament 40.536,89 35.289,22 0,00 0,00 0,00 0,00 75.826,11
II.Credite bugetare 232,68 28.386,01 38.092,44 9.114,98 0,00 0,00 75.826,11

2) Modernizare drum județean(675C) cu originea în DN 67B ce traversează localitățile Tg-Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile,
Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sîrbești, Ciupercenii de Olteț până în DN 67
I. Credite de angajament 52.405,09 37.603,32 0,00 0,00 0,00 0,00 90.008,41
II.Credite bugetare 367,68 7.204,35 58.475,39 23.960,99 0,00 0,00 90.008,41

3) Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500-41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj
I. Credite de angajament 0,00 5.000,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,38
II.Credite bugetare 0,00 5.000,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,38

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ:
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ROMÂNIA ANEXA nr. 8
JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei

DENUMIRE Program 2019

TOTAL EXCEDENT, din care: 40.162,51

1.

Subvenții repartizate prin H.G. nr. 514/2018 și H.G. nr. 563/2018 privind 
alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-
teritoriale afectate de calamități naturale și rămase în excedentul bugetului 
local cf. art. 3 din O.U.G. nr. 90/2017                                                                                           2.418,64
cap.84.02 2.418,64

71.01.01
1) Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, 
comuna Alimpești (H.G. 514/2018)     1.619,99

71.01.01
2) Refacere podeț peste Cernăzoară pe DJ 665 la km 40 + 220, sat Cernădia, 
comuna Baia de Fier (circulație întreruptă) (H.G. nr. 563/2018) 787,16

71.01.01
3) Refacere podeț pe DJ 665 la km 38 + 440, sat Cernădia, comuna Baia de Fier 
(H.G. nr. 563/2018) 11,49

2.

Sume propuse a se utiliza pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare în anul curent 34.313,65

3. Sume propuse pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 2.024,52

a) cap.51.02 357,53

58.02 1) ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” 357,53
b) cap.67.02 54,34

58.01
1) Conservarea, restaurarea şi valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif Keber 54,34

c) cap.84.02 1.612,65

58.01

1) MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, 
CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, 
BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, 
BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE 
OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67 244,89

58.01
2) MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ 
LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-
ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C 1.367,76

4. Sume propuse pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare 1.405,70

a)
Finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare conform  art. 6 alin. 19 din 
Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 1.255,05

cap.68.02 1.255,05
1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj  
(subcap.68.02.06) 617,90
2) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj  
(subcap.68.02.05) 637,15

b)

Finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare conform art. 9 alin. 4 din 
O.G. nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României  150,65

cap 67.02 150,65

51.01.01 1) Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu" pentru acțiunile: 150,65

a)14 Octombrie 1916 Luptele de la Podul Jiului Reconstituire istorico militară 20,62
b) Centenarul Unirii Bucovinei și Transilvaniei cu Romania. Expoziție temporară 
fotodocumentară Concurs județean de istorie 130,03

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU

ANEXA PRIVIND REPARTIZAREA EXCEDENTULUI 
ÎNREGISTRAT LA 31.12.2018
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ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Capitole bugetare/instituţii publice

0 1 2 3=1+2
51.02  - CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 171 171
54.02 - DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ 25 25
67.02 - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,,CHRISTIAN TELL" GORJ 35 35
67.02 - CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE GORJ 13 13
68.02. - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GORJ 1266 1266
70.02 - SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN ,,SALVAMONT" GORJ 23 23
74.02 - SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE GORJ 22 22
66.10 - SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU 1744,5 1744,5
66.10 - SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,TUDOR VLADIMIRESCU" - RUNCU 187 187
67.10 - MUZEUL JUDEȚEAN GORJ ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU" 53 53
67.10 - ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST ,,DOINA GORJULUI" TÂRGU-JIU 75 75
67.10 - ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU 40 40
TOTAL 457 3197,5 3654,5

                               PREȘEDINTE,
                 COSMIN-MIHAI POPESCU

Număr de posturi aprobate
conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
63/2010, cu modificările
şi completările ulterioare

                  la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr._______
                  Anexa nr. 9

SITUAȚIA 
PRIVIND NUMĂRUL TOTAL DE POSTURI APROBATE PENTRU ANUL 2019

CONTRASEMNEAZĂ,

 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Număr de posturi
aprobate la capitolele de
cheltuieli exceptate de
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 63/2010,
cu modificările şi
completările ulterioare

TOTAL CAPITOLE 
BUGETARE

                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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