
ROMÂNIA                                                                                                                            PROIECT                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                     AVIZAT SECRETAR AL JUDEŢULUI: 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         Cristina-Elena  RĂDULEA-ZAMFIRESCU                                 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj  

 pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 

 

 
Consiliul Judeţean Gorj 

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția Tehnică, Investiții, 

Infrastructură Drumuri Publice și Transport Public Județean, Direcția managementul proiectelor și 

relații externe  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; 

- Notele de fundamentare ale compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului   

Judeţean Gorj şi instituţiilor publice de subordonare judeţeană privind execuţia bugetară pe anul 

2018; 

- Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/16.02.2018 de aprobare a bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj pe anul 2018;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/07.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu general 

al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 32/26.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu general 

al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 67/27.04.2018 privind modificarea repartizării excedentului 

înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 88/25.06.2018 privind rectificarea bugetului propriu general 

al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 98/25.06.2018 privind modificarea repartizării excedentului 

înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100/24.07.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 111/10.08.2018 privind validarea dispoziției nr. 

445/03.08.2018, emisă de Președintele Consiliului Județean Gorj în temeiul art. 82 din Legea nr. 

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 112/24.08.2018 privind modificarea repartizării 

excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 120/17.09.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 123/28.09.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/29.10.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 153/07.11.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 157/28.11.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 168/10.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 172/18.12.2018 privind validarea dispoziției nr. 

792/12.12.2018, emisă de Președintele Consiliului Județean Gorj în temeiul art. 82 din Legea nr. 

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 173/18.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  

- Situaţiile financiare anuale privind activitatea proprie a U.A.T. - Judeţul Gorj şi a instituţiilor 

publice de subordonare judeţeană, întocmite la data de 31.12.2018; 

-       Prevederile art. 91, alin. (3), lit. a) şi art. 104, alin. (4), lit. b) din Legea administraţiei publice   

locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată; 

- Prevederile art. 57, alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1 Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj 

înregistrată la data de 31.12.2018, structurat pe bugete componente, astfel: 

a) bugetul local al judeţului Gorj pe nul 2018 - la partea de venituri, a înregistrat încasări în sumă de 

241.667.903 lei, iar la partea de cheltuieli, a înregistrat plăţi în sumă de 237.344.532 lei, conform 

anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 

2018 - la partea de venituri, a înregistrat încasări în sumă de 191.632.887 lei, iar la partea de cheltuieli, 

a înregistrat plăţi în sumă de 186.449.015 lei, conform anexelor nr. 3 şi nr. 4, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 c) bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 a înregistrat la partea de venituri încasări în 

sumă de 64.867 lei, iar la partea de cheltuieli, plăţi în același cuantum, conform anexei nr. 5 , care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă situaţiile financiar - contabile întocmite la data de 31.12.2018, conform 

anexelor nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, 

nr. 19, nr. 20, nr. 21 și nr. 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
   

                        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. 



ROMÂNIA ANEXA NR. 1

JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj  nr……

CONSILIUL JUDEŢEAN

 lei

PROGRAM 

ANUAL

cf. HCJ 

nr.14/2018

1 2 3 5 6

TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) 00.01 239.420.790 270.810.450 241.667.903 29.142.547 89,24

VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 44.051.000 43.356.250 43.280.021 76.229 99,82

I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 123.680.000 140.235.850 136.891.502 3.344.348 97,62

A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 121.785.000 139.123.800 135.852.084 3.271.716 97,65

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 40.556.000 41.303.800 41.303.798 2 100,00

00.05 0 0 0 0

Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 0

Impozit pe profit de la agenţi economici 
1
)  01.02.01 0 0 0 0

00.06 40.556.000 41.303.800 41.303.798 2 100,00

Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 0 0 0 0

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 x x x

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 40.556.000 41.303.800 41.303.798 2 100,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 28.682.000 29.836.800 29.836.798 2 100,00

04.02.04 11.874.000 11.467.000 11.467.000 0 100,00

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 0 0 0 0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 0

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0 0 0 0

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 0 0 0 0

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 81.229.000 97.820.000 94.548.286 3.271.714 96,66

11.02 79.629.000 96.876.000 93.607.958 3.268.042 96,63

11.02.01 39.074.000 42.459.000 39.190.958 3.268.042 92,30

11.02.02 0 0 0 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 5.600.000 5.600.000 5.600.000 0 100,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 34.955.000 48.817.000 48.817.000 0 100,00

11.02.07 0 0 0 0

11.02.09 0 0 0 0

16.02 1.600.000 944.000 940.328 3.672 99,61

Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 1.256.000 700.000 706.515 -6.515 100,93

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 x x x

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 x x x

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 344.000 244.000 233.813 10.187 95,83

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)

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

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL   

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, ÎNREGISTRATĂ LA DATA DE 31.12.2018

Cod indicator
 %               

col 3/col 2

Diferențe     

col 2-col 3

Execuție 

31.12.2018

Program 

actualizat 

31.12.2018

1

anexa 1 1



16.02.50 0 0 0 0

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 0 0 0 0

Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 0 0 0 0

Alte impozite si taxe 18.02.50 0 0 0 0

C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 1.895.000 1.112.050 1.039.418 72.632 93,47

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 32.000 34.420 58.343 -23.923 169,50

Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 32.000 34.420 58.343 -23.923 169,50

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0 0 0 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 32.000 34.420 58.343 -23.923 169,50

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0 0 0 0

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0 0 0 0

Alte venituri din proprietate 30.02.50 0 0 0 0

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0 0 0 0

Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0 0 0 0

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 1.863.000 1.077.630 981.075 96.555 91,04

33.02 780.000 766.990 671.296 95.694 87,52

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0 0 0 0

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0 0 0 0

Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 0 0 0 0

Contributia  de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 765.000 751.000 652.902 98.098 86,94

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0 0 0 0

Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 9.000 13.310 16.062 -2.752 120,68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0 0 0 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 6.000 2.680 2.332 348 87,01

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0 0 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0 0 0 0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0 0 0 0

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 -47.000 306.040 306.052 -12 100,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 0 0 0 0

35.02.02 0 0 0 0

35.02.03 0 0 0 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 -47.000 306.040 306.052 -12 100,00

36.02 1.130.000 1.000 127 873 12,70

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0 0 0 0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.02.32.03 0 0 0 0

Alte venituri 36.02.50 1.130.000 1.000 127 873 12,70

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0 3.600 3.600 0 100,00

Donatii si sponsorizari 37.02.01 0 3.600 3.600 0 100,00

37.02.03 0 -2.545.000 -2.545.000 0 100,00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 0 2.545.000 2.545.000 0 100,00

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0 0 0 0

II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 0 0 77 -77

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0 0 77 -77

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 77 -77

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 0 0 0 0

Venituri din privatizare 39.02.04 0 0 0 0

39.02.07 0 0 0 0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 0 0 0 0

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0 0 0 0

40.02 0 0 0 0

40.02.06 0 0 0 0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 0 0 0 0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                         

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi 

finanţate integral din venituri proprii

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

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+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

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-teritoriale

anexa 1 2



Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 0 0 0 0

40.02.11 0 0 0 0

40.02.13 0 0 0 0

40.02.14 0 0 0 0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 0 0 0 0

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 105.879.180 120.726.160 90.755.579 29.970.581 75,17

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 105.879.180 120.726.160 90.755.579 29.970.581 75,17

Subventii de la bugetul de stat    42.02 105.879.180 120.726.160 90.755.579 29.970.581 75,17

42.02.16 0 18.000 17.564 436

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 18.000 17.564 436

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 0 0 0 0

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 0 0 0 0

42.02.20 0 0 0 0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 66.679.000 66.432.000 66.395.708 36.292 99,95
Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 0 2.545.000 2.250.220 294.780 88,42

Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0 0 0 0

Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 0 0 0 0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0 0 0 0

42.02.34 0 0 0 0

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 0 0 0 0

Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 0 0 0 0

42.02.37 0 0 0 0

42.02.40 0 0 0 0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 0 0 0 0

Sume primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes national 42.02.51 0 533.000 512.637 20.363 96,18

42.02.51.01 0 493.000 472.647 20.353 95,87

42.02.51.02 0 40.000 39.990 10 99,98

42.02.59 0 0 0 0

42.02.65 37.919.180 49.919.180 19.379.439 30.539.741 38,82

42.02.69 1.281.000 1.278.980 2.200.011 -921.031 172,01

46.02 0 0 11.806.681 -11.806.681

46.02.04 0 0 11.806.681 -11.806.681

48.02

9.861.610 9.848.440 2.214.064 7.634.376 22,48

48.02.01 9.745.610 8.361.830 1.613.503 6.748.327 19,30

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 8.003.000 7.989.830 1.214 7.988.616 0,02

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 372.000 372.000 412.289 -40.289 110,83

Prefinanţare 48.02.01.03 1.370.610 0 1.200.000 -1.200.000

48.02.02 1.370.610 494.021 876.589 36,04

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 0

Subventii de la bugetul de stat pentru finațarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local sectiunea de

dezvoltare

Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala

Finanţarea subprogramului infrastructură la nivel judeţean

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

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)

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de 

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 

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 sume primite de la UE

Alte sume primite de la UE pentru programe operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

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****)

Subventii de la bugetul de stat pentru finațarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local sectiunea de 

functionare
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Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 0 0 0

Prefinanţare 48.02.02.03 0 1.370.610 418.280 952.330 30,52

48.02.15 116.000 116.000 106.540 9.460 91,84

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.15.01 116.000 116.000 79.192 36.808 68,27

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.15.02 0 0 27.348 -27.348

Prefinanţare 48.02.15.03 0 0 0 0
0

00.01 SF 190.359.000 207.160.850 203.465.077 3.695.773 98,22

VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02) 49.90 44.051.000 43.356.250 43.279.944 76.306 99,82

I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 123.680.000 137.690.850 134.346.502 3.344.348 97,57

A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 121.785.000 139.123.800 135.852.084 3.271.716 97,65

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 40.556.000 41.303.800 41.303.798 2 100,00

00.05 0 0 0 0

Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 0

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01 0

00.06 40.556.000 41.303.800 41.303.798 2 100,00

Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 0 0 0 0

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 40.556.000 41.303.800 41.303.798 2 100,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 28.682.000 29.836.800 29.836.798 2 100,00

04.02.04 11.874.000 11.467.000 11.467.000 0 100,00

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 0 0 0 0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 0

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 0 0 0 0

Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 0 0 0 0

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 0 0 0 0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 0

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 0 0 0 0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03 0

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50 0

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 81.229.000 97.820.000 94.548.286 3.271.714 96,66

11.02 79.629.000 96.876.000 93.607.958 3.268.042 96,63

11.02.01
39074000 42459000 39190958 3268042 92,3030641

* susţinerea sistemului de protecţie a copilului - D.G.A.S.P.C.Gorj 13286000 13286000 13286000 0 100

* susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap - D.G.A.S.P.C.Gorj 11626000 11626000 11626000 0 100

* programul pentru școli al României  - U.A.T. Judetul Gorj 5028000 6906000 3862807 3043193 55,9340718

învăţământ preşcolar 746300 1356300 670092 686208 49,4058837

învăţământ primar 1989400 2713400 1708505 1004895 62,9654677

învăţământ secundar inferior 2292300 2836300 1484210 1352090 52,3290907

- Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene 

de resurse şi asistenţă educaţională 
855000 855000 724385 130615 84,7233918

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu                                                          611000 611000 522800 88200 85,5646481

Alte programe  comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

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)

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: 
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Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 244000 244000 201585 42415 82,6168033

* drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 293000 308000 285740 22260 92,7727273

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu                                                          293000 308000 285740 22260 92,7727273

ALTE ACTIVITĂŢI: 7986000 9478000 9406026 71974 99,2406204

*contribuţii la salarizarea personalului neclerical - cultură, recreere, religie - U.A.T. Judetul Gorj 6375000 7835000 7828981 6019 99,923178

*servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - alte servicii publice generale - Direcţia Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Gorj
1611000 1643000 1577045 65955 95,9856969

11.02.02 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 5.600.000 5.600.000 5.600.000 0 100,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 34.955.000 48.817.000 48.817.000 0 100,00

11.02.09 0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02 0 0 0 0

Taxe hoteliere 12.02.07 0

Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0 0 0 0

Impozit pe spectacole 15.02.01 0

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0

16.02 1.600.000 944.000 940.328 3.672 99,61

Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 1.256.000 700.000 706.515 -6.515 100,93

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 344.000 244.000 233.813 10.187 95,83

16.02.50 0

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 0 0 0 0

Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 0 0 0 0

Alte impozite si taxe 18.02.50 0

C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 1.895.000 -1.432.950 -1.505.582 72.632 105,07

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 32.000 34.420 58.343 -23.923 169,50

Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 32.000 34.420 58.343 -23.923 169,50

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 32.000 34.420 58.343 -23.923 169,50

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0

Alte venituri din proprietate 30.02.50 0

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0 0 0 0

Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 1.863.000 -1.467.370 -1.563.925 96.555 106,58

33.02 780.000 766.990 671.296 95.694 87,52

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0

Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 0

Contributia  de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 765.000 751.000 652.902 98.098 86,94

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0

Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 9.000 13.310 16.062 -2.752 120,68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 6.000 2.680 2.332 348 87,01

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0 0 0 0

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)

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)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat
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Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 -47.000 306.040 306.052 -12 100,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 0

35.02.02 0

35.02.03 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 -47.000 306.040 306.052 -12 100,00

36.02 1.130.000 1.000 127 873 12,70

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0

36.02.06 0

36.02.11 0

36.02.32 0 0 0 0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.02.32.03 0

Alte venituri 36.02.50 1.130.000 1.000 127 873 12,70

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0 -2.541.400 -2.541.400 0 100,00

Donatii si sponsorizari 37.02.01 3.600 3.600 0 100,00

37.02.03 -2.545.000 -2.545.000 0 100,00

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0 0 0 0

40.02 0 0 0 0

40.02.11 0 0

Subvenții din excedentul bugetului local 40.02.18 0 0

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 66.679.000 69.470.000 69.118.575 351.425 99,49

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 66.679.000 69.470.000 69.118.575 351.425 99,49

Subventii de la bugetul de stat   42.02 66.679.000 69.470.000 69.118.575 351.425 99,49

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 66.679.000 66.432.000 66.395.708 36.292 99,95

Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 2.545.000 2.250.220 294.780 88,42

Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0

Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0

42.02.34 0

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 0

Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 0

42.02.37 0

42.02.40 0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 0

493.000 472.647 20.353 95,87

42.02.51.01 493.000 472.647 20.353 95,87

0

00.01 SD 49.061.790 63.649.600 38.202.826 25.446.774 60,02

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16) 49.90 0 0 77 -77

VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 0 2.545.000 2.545.000 0 100,00

VENITURI FISCALE( 00.10) 00.03 0 0 0 0

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.04) 37.02 0 2.545.000 2.545.000 0 100,00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                         

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare

Taxe speciale

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  confiscarea potrivit legii

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 

Subventii de la bugetul de stat pentru finaț unor programe de interes național, destinate secțiunii de funct a bugetului local

Subventii de la bugetul de stat pentru finațarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) - TOTAL

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)
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Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 2.545.000 2.545.000 0 100,00

II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 0 0 77 -77

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0 0 77 -77

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 77 -77

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0 0 0 0

40.02 0 0 0 0

40.02.13 0 0

40.02.14 0 0

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 39.200.180 51.256.160 21.637.004 29.619.156 42,21

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02) 00.18 39.200.180 51.256.160 21.637.004 29.619.156 42,21

Subventii de la bugetul de stat  42.02 39.200.180 51.256.160 21.637.004 29.619.156 42,21

42.02.16 0 18.000 17.564 436 97,58

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 18.000 17.564 436 97,58

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 0

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 0

42.02.51 40.000 39.990 10 99,98

42.02.51.02 0 40.000 39.990 10 99,98

42.02.65 37.919.180 49.919.180 19.379.439 30.539.741 38,82

42.02.69 1.281.000 1.278.980 2.200.011 -921.031 172,01

46.02 0 0 11.806.681 -11.806.681

46.02.04 0 0 11.806.681 -11.806.681

48.02 9.861.610 9.848.440 2.214.064 7.634.376 22,48

48.02.01 9.745.610 8.361.830 1.613.503 6.748.327 19,30

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 8.003.000 7.989.830 1.214 7.988.616 0,02

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 372.000 372.000 412.289 -40.289 110,83

Prefinanţare 48.02.01.03 1.370.610 0 1.200.000 -1.200.000

48.02.02 1.370.610 494.021 876.589 36,04

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 75.741 -75.741

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 0

Prefinanţare 48.02.02.03 1.370.610 418.280 952.330 30,52

48.02.15 116.000 116.000 106.540 9.460 91,84

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.15.01 116.000 116.000 79.192 36.808 68,27

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.15.02 27.348 -27.348

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

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)

Subventii de la bugetul de stat pentru finațarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**) 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 

Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate           (cod 40.02.13+40.02.14)

Subventii de la bugetul de stat pentru finațarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

Alte programe  comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

CONTRASEMNEAZĂ:

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

Alte sume primite de la UE

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)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 2014-2020

Alte sume primite de la UE pentru programe operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
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ROMÂNIA ANEXA NR.2

JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDEŢEAN

 lei

TOTAL AN

0 1 2 3 5=4-3 6

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 262.489.470 299.322.080 237.344.532 61.977.548 79,29

cheltuieli de personal 10 70.253.510 81.472.520 81.209.691 262.829 99,68

bunuri şi servicii 20 22.966.700 29.116.720 24.766.320 4.350.400 85,06

dobânzi 30 800.000 864.000 864.000 0 100,00

fond de rezervă 50 500.000 979.820 0 979.820 0,00

transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 11.024.000 11.383.060 10.976.624 406.436 96,43

alte transferuri 55 19.000 44.200 44.174 26 99,94

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 11.032.520 11.340.450 488.330 10.852.120 4,31

asistenţă socială 57 72.705.640 74.351.640 71.212.441 3.139.199 95,78

alte cheltuieli 59 9.123.150 10.514.200 10.187.440 326.760 96,89

active nefinanciare 71 61.052.950 76.524.680 34.932.924 41.591.756 45,65

active financiare 72 0 15.100 15.100 0 100,00

rambursări de credite 81 3.012.000 3.012.000 3.008.592 3.408 99,89

plati din ani precedenti SF 85 0 -296.310 -361.104 64.794 121,87

50.02 25.692.120 23.733.630 20.493.402 -3.240.228 86,35

Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 22.319.120 19.803.740 17.611.419 2.192.321 88,93

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 22.319.120 19.803.740 17.611.419 2.192.321 88,93

Autorităţi executive 51.02.01.03 22.319.120 19.803.740 17.611.419 2.192.321 88,93

Consiliul Judeţean Gorj 22.319.120 19.803.740 17.611.419 2.192.321 88,93

cheltuieli de personal 10 18.187.000 15.030.260 15.009.849 20.411 99,86

bunuri şi servicii 20 1.348.000 1.402.670 1.260.260 142.410 89,85

alte transferuri 55 19.000 44.200 44.174 26 99,94

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 1.384.720 1.692.650 247.243 1.445.407 14,61

alte cheltuieli 59 1.023.150 1.023.150 1.019.334 3.816 99,63

active nefinanciare 71 357.250 608.560 28.304 580.256 4,65

active financiare 72 0 15.100 15.100 0 100,00

plati din ani precedenti SF 85 0 -12.850 -12.845 -5 99,96

0

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 2.572.000 3.064.890 2.017.383 1.047.507 65,82

Din total capitol: 0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 500.000 979.820 0 979.820 0,00

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 

indicator

%  realizat 

la data de 

31.12.2018 

col.3/col.2

Executie 

31.12.2018

Program anual                                

cf. HCJ 

nr.14/2018
PROGRAM 

ACTUALIZAT 

LA DATA DE 

31.12.2018 

EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Diferențe                       

col3-col 2

A

DETALIAT  LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE, ÎNREGISTRATĂ LA DATA DE  31.12.2018
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Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0 0 0 0

54.02.07 0 0 0 0

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 1.611.000 1.634.870 1.568.921 65.949 95,97

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evisenţă a Persoanelor Gorj 1.611.000 1.634.870 1.568.921 65.949 95,97

cheltuieli de personal 10 1.477.000 1.469.000 1.463.356 5.644 99,62

bunuri şi servicii 20 134.000 174.000 113.689 60.311 65,34

active nefinanciare 71 0 0 0 0

plati din ani precedenti SF 85 0 -8.130 -8.124 -6 99,93

Alte servicii publice generale 54.02.50 461.000 450.200 448.462 1.738 99,61

Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 451.000 440.200 440.084 116 99,97

cheltuieli de personal 10 451.000 440.200 440.084 116 99,97

bunuri şi servicii 20 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj-STPS 10.000 10.000 8.378 1.622 83,78

bunuri şi servicii 20 10.000 10.000 8.378 1.622 83,78

71 0 0 0

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 801.000 865.000 864.600 400 99,95

Consiliul Judeţean Gorj 801.000 865.000 864.600 400 99,95

bunuri şi servicii 20 1.000 1.000 600 400 60,00

dobânzi 30 800.000 864.000 864.000 0 100,00

0

56.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0 0 0 0

56.02.06 0 0 0 0

56.02.07 0 0 0 0

56.02.09 0 0 0 0

0

59.02
932.010 923.750 594.610 329.140 64,37

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 659.010 652.430 354.881 297.549 54,39

Din total capitol: 0

Aparare nationala 60.02.02 659.010 652.430 354.881 297.549 54,39

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 659.010 652.430 354.881 297.549 54,39

bunuri şi servicii 20 559.600 479.600 227.334 252.266 47,40

active nefinanciare 71 99.410 174.780 129.488 45.292 74,09

plati din ani precedenti SF 85 -1.950 -1.941 -9 99,54

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 273.000 271.320 239.729 31.591 88,36

Din total capitol: 0

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0 0 0 0

Politie comunitara 61.02.03.04 0 0 0 0

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 273.000 271.320 239.729 31.591 88,36

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 273.000 271.320 239.729 31.591 88,36

bunuri şi servicii 20 143.000 143.000 111.422 31.578 77,92

active nefinanciare 71 130.000 128.320 128.307 13 99,99

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 0 0 0 0

0

63.02 160.246.250 181.520.360 167.897.049 13.623.311 92,49

Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 7.037.640 8.908.570 5.661.257 3.247.313 63,55

Din total capitol: 0

Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.162.840 4.496.840 2.790.706 1.706.134 62,06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 

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

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

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)
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Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.03.01 922.770 1.532.770 787.156 745.614 51,36

asistenţă socială 57 922.770 1.532.770 787.156 745.614 51,36

Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.03.02 2.240.070 2.964.070 2.003.550 960.520 67,59

asistenţă socială 57 2.240.070 2.964.070 2.003.550 960.520 67,59

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 2.570.800 3.114.800 1.740.287 1.374.513 55,87

Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.04.01 2.570.800 3.114.800 1.740.287 1.374.513 55,87

asistenţă socială 57 2.570.800 3.114.800 1.740.287 1.374.513 55,87

Învatamânt secundar superior   65.02.04.02 0 0 0 0

Invatamant profesional 65.02.04.03 0 0 0 0

Învatamânt postliceal 65.02.05 0 0 0 0

Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 1.015.000 1.024.470 904.142 120.328 88,25

Învatamânt special 65.02.07.04 1.015.000 1.024.470 904.142 120.328 88,25

Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 984.000 998.470 878.269 120.201 87,96

cheltuieli de personal 10 80.000 80.000 70.250 9.750 87,81

bunuri şi servicii 20 611.000 611.000 522.800 88.200 85,56

asistenţă socială 57 293.000 308.000 285.740 22.260 92,77

active nefinanciare 71 0 0 0 0

plati din ani precedenti SF 85 -530 -521 -9 98,30

Consiliul Judeteran Gorj 31.000 26.000 25.873 127 99,51

active nefinanciare 71 31.000 26.000 25.873 127 99,51

Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 289.000 272.460 226.122 46.338 82,99

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 0 0 0 0

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 289.000 272.460 226.122 46.338 82,99

Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 289.000 272.460 226.122 46.338 82,99

cheltuieli de personal 10 45.000 41.000 38.090 2.910 92,90

bunuri şi servicii 20 244.000 248.000 204.566 43.434 82,49

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0

alte cheltuieli 59 0 0 0 0

active nefinanciare 71 0 0 0 0

plati din ani precedenti SF 85 -16.540 -16.534 -6 99,96

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 0 0 0 0

0

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 7.584.090 7.777.670 2.640.500 5.137.170 33,95

Din total capitol: 0

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 20.000 19.516 484 97,58

Spitale generale 66.02.06.01 0 20.000 19.516 484 97,58

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de 

Urgenta Tg-Jiu 0 20.000 19.516 484 97,58

transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 0 20.000 19.516 484 97,58

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de 

Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0 0 0 0

transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 0 0 0 0

Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 0 0 0 0

Servicii de sanatate publica 66.02.08 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 7.584.090 7.757.670 2.620.984 5.136.686 33,79

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 7.584.090 7.757.670 2.620.984 5.136.686 33,79

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 7.584.090 7.757.670 2.620.984 5.136.686 33,79

bunuri şi servicii 20 2.103.000 2.130.800 888.576 1.242.224 41,70

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 478.400 478.400 476 477.924 0,10

active nefinanciare 71 5.002.690 5.152.590 1.736.045 3.416.545 33,69

plati din ani precedenti SF 85 -4.120 -4.113 -7 99,83

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 25.169.910 26.771.140 24.499.473 2.271.667 91,51
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Din total capitol: 0

67.02.03 14.932.680 15.063.860 14.617.839 446.021 97,04

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 3.023.680 2.883.140 2.868.794 14.346 99,50

Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 3.023.680 2.883.140 2.868.794 14.346 99,50

cheltuieli de personal 10 2.180.000 1.968.000 1.956.667 11.333 99,42

bunuri şi servicii 20 598.000 634.000 631.366 2.634 99,58

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 231.680 231.680 231.679 1 100,00

active nefinanciare 71 14.000 54.000 53.621 379 99,30

plati din ani precedenti SF 85 -4.540 -4.539 -1 99,98

Muzee 67.02.03.03 3.309.000 3.499.060 3.216.334 282.726 91,92

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean 

Gorj 3.309.000 3.499.060 3.216.334 282.726 91,92

transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 3.309.000 3.499.060 3.216.334 282.726 91,92

plati din ani precedenti SF 85 0 0

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 4.676.000 4.766.000 4.742.392 23.608 99,50

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina 

Gorjului" 4.676.000 4.766.000 4.742.392 23.608 99,50

transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 4.676.000 4.766.000 4.742.392 23.608 99,50

plati din ani precedenti SF 85 0 0

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 3.039.000 3.098.000 2.998.382 99.618 96,78

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de 

Arta 3.039.000 3.098.000 2.998.382 99.618 96,78

transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 3.039.000 3.098.000 2.998.382 99.618 96,78

Case de cultura 67.02.03.06 0 0 0 0

Camine culturale 67.02.03.07 0 0 0 0

Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 885.000 817.660 791.937 25.723 96,85
Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale 885.000 817.660 791.937 25.723 96,85

cheltuieli de personal 10 545.000 495.500 485.716 9.784 98,03

bunuri şi servicii 20 340.000 324.000 308.052 15.948 95,08

active nefinanciare 71 0 0 0 0

plati din ani precedenti SF 85 -1.840 -1.831 -9 99,51

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 10.237.230 11.707.280 9.881.634 1.825.646 84,41

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 10.237.230 11.707.280 9.881.634 1.825.646 84,41

bunuri şi servicii 20 165.000 165.000 135.737 29.263 82,26

alte cheltuieli 59 7.740.000 9.100.050 8.830.514 269.536 97,04

active nefinanciare 71 1.775.650 1.885.650 915.383 970.267 48,54

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 556.580 556.580 556.580 0,00

plati din ani precedenti SF 85 0 0

68.02 120.454.610 138.062.980 135.095.819 2.967.161 97,85

Din total capitol: 0

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 20.512.610 27.178.610 26.038.867 1.139.743 95,81

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 20.512.610 27.178.610 26.038.867 1.139.743 95,81

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 20.512.610 27.178.610 26.038.867 1.139.743 95,81

cheltuieli de personal 10 15.982.510 21.008.510 20.954.653 53.857 99,74

bunuri şi servicii 20 4.254.000 5.884.000 4.835.844 1.048.156 82,19

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59 130.000 140.000 110.580 29.420 78,99

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0

active nefinanciare 71 146.100 146.100 137.790 8.310 94,31

plati din ani precedenti SF 85 0

Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

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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Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 0 0 0 0

active nefinanciare 71 0 0 0 0

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 33.263.000 44.452.370 42.661.244 1.791.126 95,97

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 33.263.000 44.452.370 42.661.244 1.791.126 95,97

cheltuieli de personal 10 28.354.000 38.368.000 38.247.021 120.979 99,68

bunuri şi servicii 20 3.974.000 5.354.600 4.265.191 1.089.409 79,65

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59 230.000 251.000 227.012 23.988 90,44

active nefinanciare 71 705.000 705.000 148.250 556.750 21,03

plati din ani precedenti SF 85 -226.230 -226.230 0 100,00

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0 0 0 0

Creşe 68.02.11 0 0 0 0

Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 0 0 0 0

Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 0 0 0 0

Ajutor social 68.02.15.01 0 0 0 0

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 66.679.000 66.432.000 66.395.708 36.292 99,95

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 66.679.000 66.432.000 66.395.708 36.292 99,95

asistenţă socială 57 66.679.000 66.432.000 66.395.708 36.292 99,95

, 0

69,02

3.948.100 3.627.050 3.397.463 229.587 93,67

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 2.632.100 2.341.050 2.152.354 188.696 91,94

Din total capitol: 0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 2.632.100 2.341.050 2.152.354 188.696 91,94

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 457.100 517.100 338.067 179.033 65,38

bunuri şi servicii 20 457.100 517.100 338.067 179.033 65,38

alte transferuri 55 0 0 0 0

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0

active nefinanciare 71 0 0 0 0

Serviciul Public Salvamont Gorj 2.175.000 1.823.950 1.814.287 9.663 99,47

cheltuieli de personal 10 1.700.000 1.350.050 1.344.671 5.379 99,60

bunuri şi servicii 20 470.000 470.000 465.710 4.290 99,09

active nefinanciare 71 5.000 5.000 5.000 0 100,00

plati din ani precedenti SF 85 -1.100 -1.094 -6 99,45

0

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 1.316.000 1.286.000 1.245.109 40.891 96,82

Din total capitol: 0

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 0 0 0 0

Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 1.307.000 1.277.000 1.245.109 31.891 97,50

Salubritate 74.02.05.01 0 0 0 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 1.307.000 1.277.000 1.245.109 31.891 97,50

Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 1.307.000 1.277.000 1.245.109 31.891 97,50

cheltuieli de personal 10 1.252.000 1.222.000 1.199.334 22.666 98,15

bunuri şi servicii 20 55.000 59.950 50.719 9.231 84,60

active nefinanciare 71 0 0

plati din ani precedenti SF 85 0 -4.950 -4.944 -6 99,88

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.03 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 0 0 0 0

active nefinanciare 71 9.000 9.000 0 9.000 0,00

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 

70.02+74.02)
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79.02
71.670.990 89.517.290 44.962.008 44.555.282 50,23

Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0

80.02.01 0 0 0 0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 0 0 0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0 0 0 0

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 0 0 0 0

bunuri şi servicii 20 0 0 0 0

plati din ani precedenti SF 85 0 0 0 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0 0 0 0

0

Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Energie termica 81.02.06 0 0 0 0

Alti combustibili 81.02.07 0 0 0 0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0 0 0 0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0 0 0 0

Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0 0 0 0

Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 0 0 0 0

transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 0 0 0 0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 0 8 -8

0

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 71.670.990 89.517.290 44.962.008 44.555.282 50,23

Din total capitol: 0

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 71.670.990 89.517.290 44.962.008 44.555.282 50,23

Drumuri si poduri 84.02.03.01 71.670.990 89.517.290 44.962.008 44.555.282 50,23

Consiliul Judeţean Gorj  71.670.990 89.517.290 44.962.008 44.555.282 50,23

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 8.381.140 8.381.140 8.932 8.372.208 0,11

bunuri şi servicii 20 7.500.000 10.508.000 10.398.009 109.991 98,95

active nefinanciare 71 52.777.850 67.629.680 31.624.863 36.004.817 46,76

rambursări de credite 81 3.012.000 3.012.000 3.008.592 3.408 99,89

plati din ani precedenti SF 85 -13.530 -78.388 64.858 579,36

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02 0

REZERVE 97.02 0

EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02 0

          DEFICIT 
1) 

 (-)       (cod 00.01-49.02) 99.02 0

0

49.02 190.359.000 211.376.850 201.953.529 9.423.321 95,54

0

50.02 23.950.150 21.417.320 20.202.755 1.214.565 94,33

Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 20.577.150 17.487.430 17.320.772 166.658 99,05

Din total capitol: 0

Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 20.577.150 17.487.430 17.320.772 166.658 99,05

Autorităţi executive 51.02.01.03 20.577.150 17.487.430 17.320.772 166.658 99,05

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)

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 

50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)
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Consiliul Judeţean Gorj 20.577.150 17.487.430 17.320.772 166.658 99,05

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 2.572.000 3.064.890 2.017.383 1.047.507 65,82

Din total capitol: 0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 500.000 979.820 979.820 0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0

54.02.07 0

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 1.611.000 1.634.870 1.568.921 65.949 95,97

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evisenţă a Persoanelor Gorj 1.611.000 1.634.870 1.568.921 65.949 95,97

Alte servicii publice generale 54.02.50 461.000 450.200 448.462 1.738 99,61

Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 451.000 440.200 440.084 116 99,97

Consiliul Judeţean Gorj-STPS 10.000 10.000 8.378 1.622 83,78

0

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 801.000 865.000 864.600 400 99,95

Consiliul Judeţean Gorj 801.000 865.000 864.600 400 99,95

0

56.02 0

Din total capitol: 0

56.02.06 0

56.02.07 0

56.02.09 0

0

59.02
702.600 620.650 336.815 283.835 54,27

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 559.600 477.650 225.393 252.257 47,19

Din total capitol: 0

Aparare nationala 60.02.02 559.600 477.650 225.393 252.257 47,19

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 559.600 477.650 225.393 252.257 47,19

0

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 143.000 143.000 111.422 31.578 77,92

Din total capitol: 0

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0 0 0 0

Politie comunitara 61.02.03.04 0

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 143.000 143.000 111.422 31.578 77,92

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 143.000 143.000 111.422 31.578 77,92

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 0

0

63.02 151.260.150 172.219.360 164.628.416 7.590.944 95,59

Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 7.006.640 8.882.570 5.635.384 3.247.186 63,44

Din total capitol: 0

Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.162.840 4.496.840 2.790.706 1.706.134 62,06

Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.03.01 922.770 1.532.770 787.156 745.614 51,36

Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.03.02 2.240.070 2.964.070 2.003.550 960.520 67,59

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 2.570.800 3.114.800 1.740.287 1.374.513 55,87

Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.04.01 2.570.800 3.114.800 1.740.287 1.374.513 55,87

Învatamânt secundar superior   65.02.04.02 0

Invatamant profesional 65.02.04.03 0

Învatamânt postliceal 65.02.05 0

Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 984.000 998.470 878.269 120.201 87,96

Învatamânt special 65.02.07.04 984.000 998.470 878.269 120.201 87,96

Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 984.000 998.470 878.269 120.201 87,96

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

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

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 

60.02+61.02)
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Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 289.000 272.460 226.122 46.338 82,99

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 0

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 289.000 272.460 226.122 46.338 82,99

Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 289.000 272.460 226.122 46.338 82,99

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 0

0

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 2.103.000 2.126.680 884.463 1.242.217 41,59

Din total capitol: 0

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 0 0 0

Spitale generale 66.02.06.01 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de 

Urgenta Tg-Jiu 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de 

Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0 0

Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 0

Servicii de sanatate publica 66.02.08 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 2.103.000 2.126.680 884.463 1.242.217 41,59

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 2.103.000 2.126.680 884.463 1.242.217 41,59

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 2.103.000 2.126.680 884.463 1.242.217 41,59

0

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 22.547.000 23.998.230 23.298.790 699.440 97,09

Din total capitol: 0

Servicii culturale       67.02.03 14.642.000 14.733.180 14.332.539 400.641 97,28

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 2.778.000 2.597.460 2.583.494 13.966 99,46

Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 2.778.000 2.597.460 2.583.494 13.966 99,46

Muzee 67.02.03.03 3.264.000 3.454.060 3.216.334 237.726 93,12

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean 

Gorj 3.264.000 3.454.060 3.216.334 237.726 93,12

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 4.676.000 4.766.000 4.742.392 23.608 99,50

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina 

Gorjului" 4.676.000 4.766.000 4.742.392 23.608 99,50

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 3.039.000 3.098.000 2.998.382 99.618 96,78

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de 

Arta 3.039.000 3.098.000 2.998.382 99.618 96,78

Case de cultura 67.02.03.06 0

Camine culturale 67.02.03.07 0

Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 885.000 817.660 791.937 25.723 96,85

Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale 885.000 817.660 791.937 25.723 96,85

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0

Alte servicii culturale 67.02.03.30 0

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0 0 0 0

Sport 67.02.05.01 0

Tineret 67.02.05.02 0Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 

agrement 67.02.05.03 0

Servicii religioase 67.02.06 0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 7.905.000 9.265.050 8.966.251 298.799 96,77

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 7.905.000 9.265.050 8.966.251 298.799 96,77

0

68.02 119.603.510 137.211.880 134.809.779 2.402.101 98,25

Din total capitol: 0

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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Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 20.366.510 27.032.510 25.901.077 1.131.433 95,81

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 20.366.510 27.032.510 25.901.077 1.131.433 95,81

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 20.366.510 27.032.510 25.901.077 1.131.433 95,81

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 0 0 0 0

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 32.558.000 43.747.370 42.512.994 1.234.376 97,18

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 32.558.000 43.747.370 42.512.994 1.234.376 97,18

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0

Creşe 68.02.11 0

Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 0

Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 0

Ajutor social 68.02.15.01 0

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 66.679.000 66.432.000 66.395.708 36.292 99,95

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 66.679.000 66.432.000 66.395.708 36.292 99,95

0 #DIV/0!

69,02

3.934.100 3.613.050 3.392.463 220.587 93,89

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 2.627.100 2.336.050 2.147.354 188.696 91,92

Din total capitol: 0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 2.627.100 2.336.050 2.147.354 188.696 91,92

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 457.100 517.100 338.067 179.033 65,38

Serviciul Public Salvamont Gorj 2.170.000 1.818.950 1.809.287 9.663 99,47

0

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 1.307.000 1.277.000 1.245.109 31.891 97,50

Din total capitol: 0

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 0

Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 1.307.000 1.277.000 1.245.109 31.891 97,50

Salubritate 74.02.05.01 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 1.307.000 1.277.000 1.245.109 31.891 97,50

Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 1.307.000 1.277.000 1.245.109 31.891 97,50

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0

0

79.02
10.512.000 13.506.470 13.393.080 113.390 99,16

Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0

80.02.01 0 0 0 0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 0 0 0 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0

0

Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 0

Din total capitol: 0

Energie termica 81.02.06 0

Alti combustibili 81.02.07 0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0

0

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)

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
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Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0 0 0 0

Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0

Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 0

0

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 10.512.000 13.506.470 13.393.080 113.390 99,16

Din total capitol: 0

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 10.512.000 13.506.470 13.393.080 113.390 99,16

Drumuri si poduri 84.02.03.01 10.512.000 13.506.470 13.393.080 113.390 99,16

Consiliul Judeţean Gorj  10.512.000 13.506.470 13.393.080 113.390 99,16

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02 0

REZERVE 97.02 0

EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02 0

          DEFICIT 
1) 

 (-)       (cod 00.01-49.02) 99.02 0

0

49.02 72.130.470 87.945.230 35.391.003 52.554.227 40,24

0

50.02 1.741.970 2.316.310 290.647 2.025.663 12,55

Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 1.741.970 2.316.310 290.647 2.025.663 12,55

Din total capitol: 0

Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 1.741.970 2.316.310 290.647 2.025.663 12,55

Autorităţi executive 51.02.01.03 1.741.970 2.316.310 290.647 2.025.663 12,55

Consiliul Judeţean Gorj 1.741.970 2.316.310 290.647 2.025.663 12,55

0

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0

54.02.07 0

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 0 0 0 0

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evisenţă a Persoanelor Gorj 0 0 0 0

Alte servicii publice generale (ATOP) 54.02.50 0 0 0 0

0

59.02
229.410 303.100 257.795 45.305 85,05

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 99.410 174.780 129.488 45.292 74,09

Din total capitol: 0

Aparare nationala 60.02.02 99.410 174.780 129.488 45.292 74,09

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 99.410 174.780 129.488 45.292 74,09

0

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 130.000 128.320 128.307 13 99,99

Din total capitol: 0

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0 0 0 0

Politie comunitara 61.02.03.04 0

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 130.000 128.320 128.307 13 99,99

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 130.000 128.320 128.307 13 99,99

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 0

0

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 

50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                        

(cod 60.02+61.02)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02)
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63.02
8.986.100 9.301.000 3.268.633 6.032.367 35,14

Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 31.000 26.000 25.873 127 99,51

Din total capitol: 0

Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 0 0 0 0

Învatamânt prescolar 65.02.03.01 0

Învatamânt primar 65.02.03.02 0

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 0 0 0 0

Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 0

Învatamânt secundar superior   65.02.04.02 0

Invatamant profesional 65.02.04.03 0

Învatamânt postliceal 65.02.05 0

Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 31.000 26.000 25.873 127 99,51

Învatamânt special 65.02.07.04 31.000 26.000 25.873 127 99,51

Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 0 0 0

Consiliul Judetean Gorj 31.000 26.000 25.873 127 99,51

Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 0 0 0 0

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 0

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 0 0 0 0

Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 0 0 0 0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 0

0

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 5.481.090 5.650.990 1.756.037 3.894.953 31,07

Din total capitol: 0

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 20.000 19.516 484 97,58

Spitale generale 66.02.06.01 0 20.000 19.516 484 97,58

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de 

Urgenta Tg-Jiu 0 20.000 19.516 484 97,58

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de 

Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0 0 0

Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 0

Servicii de sanatate publica 66.02.08 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 5.481.090 5.630.990 1.736.521 3.894.469 30,84

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 5.481.090 5.630.990 1.736.521 3.894.469 30,84

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 5.481.090 5.630.990 1.736.521 3.894.469 30,84

, 0

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 2.622.910 2.772.910 1.200.683 1.572.227 43,30

Din total capitol: 0

67.02.03 290.680 330.680 285.300 45.380 86,28

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 245.680 285.680 285.300 380 99,87

Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 245.680 285.680 285.300 380 99,87

Muzee 67.02.03.03 45.000 45.000 0 45.000 0,00

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean 

Gorj 45.000 45.000 0 45.000 0,00

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina 

Gorjului" 0 0 0

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de 

Arta 0 0 0 0

Case de cultura 67.02.03.06 0

Camine culturale 67.02.03.07 0

Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 0 0 0 0

Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
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Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale 0 0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0

Alte servicii culturale 67.02.03.30 0

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0 0 0 0

Sport 67.02.05.01 0

Tineret 67.02.05.02 0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 

agrement 67.02.05.03 0

Servicii religioase 67.02.06 0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 2.332.230 2.442.230 915.383 1.526.847 37,48

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 2.332.230 2.442.230 915.383 1.526.847 37,48

0

68.02 851.100 851.100 286.040 565.060 33,61

Din total capitol: 0

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 146.100 146.100 137.790 8.310 94,31

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 146.100 146.100 137.790 8.310 94,31

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 146.100 146.100 137.790 8.310 94,31

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 0 0 0 0

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 705.000 705.000 148.250 556.750 21,03

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 705.000 705.000 148.250 556.750 21,03

69,02

14.000 14.000 5.000 9.000 35,71

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 5.000 5.000 5.000 0 100,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 5.000 5.000 5.000 0 100,00

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 0 0 0 0

Serviciul Public Salvamont Gorj 5.000 5.000 5.000 100,00

0

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 9.000 9.000 0 9.000 0,00

Din total capitol: 0

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 9.000 9.000 9.000

Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 0 0 0 0 #DIV/0!

Salubritate 74.02.05.01 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0 0 0 0 #DIV/0!

Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj 0 0 0 #DIV/0!

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0

0

79.02
61.158.990 76.010.820 31.568.928 44.441.892 41,53

Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0

80.02.01 0 0 0 0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0

0

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

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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Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 0

Din total capitol: 0

Energie termica 81.02.06 0

Alti combustibili 81.02.07 0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0 0 0 0

Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0

Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0 0

Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 0

0

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 61.158.990 76.010.820 31.568.928 44.441.892 41,53

Din total capitol: 0

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 61.158.990 76.010.820 31.568.928 44.441.892 41,53

Drumuri si poduri 84.02.03.01 61.158.990 76.010.820 31.568.928 44.441.892 41,53

Consiliul Judeţean Gorj  61.158.990 76.010.820 31.568.928 44.441.892 41,53

Transport în comun 84.02.03.02 0

Strazi 84.02.03.03 0

Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0

Aviatia civila 84.02.06.02 0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT  96.02 0

REZERVE 97.02 0

EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02 0

          DEFICIT 
1) 

 (-)      (cod 00.01-49.02) 99.02 0

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                 CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ:
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3

JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.  nr……

CONSILIUL JUDEŢEAN

 lei

PREVEDERI 

HCJ 14/2018 TOTAL AN        
Execuție 

31.12.2018

A 0 1 2 3 4 5

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 162.668.740 203.893.260 191.632.887 -12.260.373 93,99

Muzeul Judeţean Gorj 3.784.600 4.113.300 3.831.075 -282.225 93,14

Ansamblul "Doina Gorjului" 4.915.000 5.101.470 5.077.862 -23.608 99,54

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.624.000 3.761.000 3.663.092 -97.908 97,40

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 126.399.580 171.647.240 160.824.895 -10.822.345 93,70

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 23.945.560 19.270.250 18.235.963 -1.034.287 94,63

0

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 106.622.990 118.206.860 116.373.769 -1.833.091 98,45

A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0 0 0 0

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0 0 0 0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 0 0 0 0

Impozit pe spectacole 15.10.01 0 0 0 0

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 106.622.990 118.206.860 116.373.769 -1.833.091 98,45

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 115.000 112.000 104.065 -7.935 92,92

Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 115.000 112.000 104.065 -7.935 92,92

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 115.000 112.000 104.065 -7.935 92,92

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 35.000 35.000 23.385 -11.615 66,81

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 80.000 77.000 80.680 3.680 104,78

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 0 0 0 0

Alte venituri din proprietate 30.10.50 0 0 0 0

 Venituri din dobanzi(cod31.10.03) 31.10 0 0 0 0

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0 0 0

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 0 0

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 106.507.990 118.094.860 116.269.704 -1.825.156 98,45

33.10 106.507.990 117.699.150 115.874.014 -1.825.136 98,45

Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 338.000 417.000 417.745 745 100,18

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 338.000 417.000 417.745 745 100,18

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 2.950.730 2.830.230 2.264.845 -565.385 80,02

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 201.000 80.500 94.540 14.040 117,44

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.749.730 2.749.730 2.170.305 -579.425 78,93

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 0 0 0 0

EXECUŢIA BUGETULUI  INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, ÎNREGISTRATĂ LA DATA DE 31.12.2018

Program actualizat, din care:

Diferenţă   col.3-

col.2

% 

col.3/col.2
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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Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0 0

33.10.17 0 0 0 0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 283.000 485.770 472.756 -13.014 97,32

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 44.000 150.300 137.305 -12.995 91,35

Ansamblul "Doina Gorjului" 239.000 335.470 335.451 -19 99,99

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 83.666.660 92.555.420 91.927.686 -627.734 99,32

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 71.490.660 82.479.420 81.862.447 -616.973 99,25

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12.176.000 10.076.000 10.065.239 -10.761 99,89

33.10.30 10.000.000 7.461.150 7.457.884 -3.266 99,96

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 10.000.000 7.450.910 7.447.650 -3.260 99,96

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 10.240 10.234 -6 99,94

33.10.31 5.780.000 10.330.000 10.089.984 -240.016 97,68

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 5.500.000 10.130.000 9.889.984 -240.016 97,63

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 280.000 200.000 200.000 0 100,00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 3.000.000 3.000.000 2.623.292 -376.708 87,44

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 3.000.000 3.000.000 2.623.292 -376.708 87,44

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 489.600 619.580 619.822 242 100,04

Muzeul Judeţean Gorj 475.600 594.930 595.437 507 100,09

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 2.000 15.200 15.120 -80 99,47

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12.000 9.450 8.865 -585 93,81

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 400 400

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 0 0 0 0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 0 0 0 0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0 0 0 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0 0 0 0

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 0 0 0 0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenți (36.10.32.02+36.10.32.03) 36.10.32 0

Sume provenite din finanțarea anilor precedenți aferente secțiunii de funcționare 36.10.32.03 0

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

Alte venituri 36.10.50 0 0 0 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0 0

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 0 395.710 395.690 -20 99,99

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0 219.310 219.304 -6 100,00

Muzeul Judeţean Gorj 0 19.310 19.304 -6 99,97

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0 0

Ansamblul "Doina Gorjului" 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 200.000 200.000 0

37.10.03 -51.600 -312.580 -202.500 110.080 64,78

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 51.600 312.580 202.500 -110.080 64,78

Alte transferuri voluntare 37.10.50 0 176.400 176.386 -14

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 0 17.870 24.174 6.304 135,28

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0 17.870 24.174 6.304 135,28

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 0 17.870 24.174 6.304 135,28

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 17.870 17.865 -5 99,97

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
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Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 6.309 6.309

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0 0 0 0

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10+41.10) 00.16 9.283.750 9.283.750 -9.283.750 0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16) 40.10 9.283.750 9.283.750 -9.283.750 0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 8.883.750 8.883.750 -8.883.750 0,00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 7.912.190 7.912.190 -7.912.190 0,00

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 971.560 971.560 -971.560 0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.10.16 400.000 400.000 0 -400.000 0,00

Încasări din rambursarea altor împrumuturilor acordate 40.10.50 400.000 400.000 0 -400.000 0,00

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 0 0 0 0

Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite 41.10.01 0 0 0 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 41.10.06 0 0 0 0

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 46.762.000 75.496.190 75.028.404 -467.786 99,38

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 46.762.000 75.496.190 75.028.404 -467.786 99,38

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) 42.10 0 0 0 0

42.10.70 0 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 2.000 1.952 -48 97,60

43.10 46.762.000 75.496.190 75.028.404 -467.786 99,38

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 10.979.000 11.318.060 10.957.127 -360.933 96,81

Muzeul Judeţean Gorj 3.264.000 3.454.060 3.216.334 -237.726 93,12

Ansamblul "Doina Gorjului" 4.676.000 4.766.000 4.742.411 -23.589 99,51

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.039.000 3.098.000 2.998.382 -99.618 96,78

43.10.10 0 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0 0 0

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 0 0

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 0 2.000 1.952 -48 97,60

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 2.000 1.952 -48 97,60

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 0 0

43.10.33 35.738.000 64.113.130 64.051.761 -61.369 99,90

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 25.312.000 56.187.130 56.187.125 -5 100,00

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.426.000 7.926.000 7.864.636 -61.364 99,23

43.10.16 0 18.000 17.564 -436 97,58

43.10.17 0 0 0 0

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 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0 0 0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 45.000 45.000 0 -45.000 0,00

Muzeul Judeţean Gorj 45.000 45.000 0 -45.000 0,00

Ansamblul "Doina Gorjului" 0 0 0 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0 0

48.10 0 888.590 206.540 -682.050 23,24

0 888.590 206.540 -682.050 23,24

48.10.02 770.540 206.540 -564.000 26,80

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.10.02.01 0 0 0

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 

Subvenţii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

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)

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectiuate și prefinanțări 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)

Spitalul Județean de Urgență

Fondu Social European (FES) cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.03.03()

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 de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii 
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Prefinanțare 48.10.02.03 888.590 206.540 -682.050 23,24

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) 00.01 162.172.140 202.209.220 191.180.157 -11.029.063 94,55

Muzeul Judeţean Gorj 3.736.000 4.064.700 3.827.475 -237.225 94,16

Ansamblul "Doina Gorjului" 4.867.000 5.062.570 5.038.962 -23.608 99,53

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.624.000 3.761.000 3.663.092 -97.908 97,40

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 125.999.580 170.050.700 160.420.974 -9.629.726 94,34

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 23.945.560 19.270.250 18.229.654 -1.040.596 94,60

0

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 106.571.390 117.894.280 116.170.869 -1.723.411 98,54

A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0 0 0 0

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0 0 0 0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 0 0 0 0

Impozit pe spectacole 15.10.01 0

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 106.571.390 117.894.280 116.170.869 -1.723.411 98,54

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 115.000 112.000 104.065 -7.935 92,92

Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 115.000 112.000 104.065 -7.935 92,92

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 115.000 112.000 104.065 -7.935 92,92

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 35.000 35.000 23.385 -11.615 66,81

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 80.000 77.000 80.680 3.680 104,78

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 0

Alte venituri din proprietate 30.10.50 0

 Venituri din dobanzi(cod31.10.03) 31.10 0

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0 0 0

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 106.456.390 117.782.280 116.066.804 -1.715.476 98,54

33.10 106.507.990 117.699.150 115.873.614 -1.825.536 98,45

Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 338.000 417.000 417.745 745 100,18

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 338.000 417.000 417.745 745 100,18

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 2.950.730 2.830.230 2.264.845 -565.385 80,02

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 201.000 80.500 94.540 14.040 117,44

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.749.730 2.749.730 2.170.305 -579.425 78,93

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 0 0 0 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

33.10.17 0 0 0 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 283.000 485.770 472.756 -13.014 97,32

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 44.000 150.300 137.305 -12.995 91,35

Ansamblul "Doina Gorjului" 239.000 335.470 335.451 -19 99,99

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 83.666.660 92.555.420 91.927.686 -627.734 99,32

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 71.490.660 82.479.420 81.862.447 -616.973 99,25

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12.176.000 10.076.000 10.065.239 -10.761 99,89

33.10.30 10.000.000 7.461.150 7.457.884 -3.266 99,96

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 10.000.000 7.450.910 7.447.650 -3.260 99,96

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.240 10.234 -6 99,94

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 prestari de servicii si alte activitati (cod 
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33.10.31 5.780.000 10.330.000 10.089.984 -240.016 97,68

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 5.500.000 10.130.000 9.889.984 -240.016 97,63

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 280.000 200.000 200.000 0 100,00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 3.000.000 3.000.000 2.623.292 -376.708 87,44

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 3.000.000 3.000.000 2.623.292 -376.708 87,44

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 489.600 619.580 619.422 -158 99,97

Muzeul Judeţean Gorj 475.600 594.930 595.437 507 100,09

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 2.000 15.200 15.120 -80 99,47

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 400 400

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12.000 9.450 8.865 -585 93,81

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 0 0 0 0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0 0 0 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 0 0 0 0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenți (36.10.32.02+36.10.32.03) 36.10.32 0

Sume provenite din finanțarea anilor precedenți aferente secțiunii de funcționare 36.10.32.03 0

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

Alte venituri 36.10.50 0 0 0 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -51.600 83.130 193.190 110.060 232,40

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0 219.310 219.304 -6 100,00

Muzeul Judeţean Gorj 0 19.310 19.304 -6 99,97
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 200.000 200.000 0

37.10.03 -51.600 -312.580 -202.500 110.080 64,78

Muzeul Judeţean Gorj -3.600 -3.600 -3.600 0 100,00

Ansamblul "Doina Gorjului" -48.000 -38.900 -38.900 0 100,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu -270.080 -160.000 110.080 59,24

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

Alte transferuri voluntare 37.10.50 0 176.400 176.386 -14

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 176.400 176.386

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10+41.10) 00.16 8.883.750 8.883.750 0 -8.883.750 0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) 40.10 8.883.750 8.883.750 0 -8.883.750 0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 8.883.750 8.883.750 0 -8.883.750 0,00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 7.912.190 7.912.190 -7.912.190 0,00

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 971.560 971.560 -971.560 0,00

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 0 0 0 0

Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite 41.10.01 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 41.10.06 0

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 46.717.000 75.431.190 75.008.888 -422.302 99,44

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 46.717.000 75.431.190 75.008.888 -422.302 99,44

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42.10 0 0 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 46.717.000 75.431.190 75.008.888 -422.302 99,44

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 10.979.000 11.318.060 10.957.127 -360.933 96,81

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
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Muzeul Judeţean Gorj 3.264.000 3.454.060 3.216.334 -237.726 93,12

Ansamblul "Doina Gorjului" 4.676.000 4.766.000 4.742.411 -23.589 99,51

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.039.000 3.098.000 2.998.382 -99.618 96,78

43.10.10 0 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

43.10.33 35.738.000 64.113.130 64.051.761 -61.369 99,90

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 25.312.000 56.187.130 56.187.125 -5 100,00

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.426.000 7.926.000 7.864.636 -61.364 99,23

00.01 496.600 1.684.040 452.730 -1.231.310 26,88

Muzeul Judeţean Gorj 48.600 48.600 3.600 -45.000 7,41

Ansamblul "Doina Gorjului" 48.000 38.900 38.900 0 100,00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0 0

Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 400.000 1.596.540 403.921 -1.192.619 25,30

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 6.309 6.309

0

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 51.600 312.580 202.500 -110.080 64,78

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 51.600 312.580 202.500 -110.080 64,78

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 51.600 312.580 202.500 -110.080 64,78

37.10.04 51.600 312.580 202.500 -110.080 64,78

Muzeul Judeţean Gorj 3.600 3.600 3.600 0 100,00

Ansamblul "Doina Gorjului" 48.000 38.900 38.900 0 100,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 270.080 160.000 -110.080 59,24

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 0 17.870 24.174 6.304 135,28

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0 17.870 24.174 6.304 135,28

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 0 17.870 24.174 6.304 135,28

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 17.870 17.865 -5 99,97

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 6.309 6.309

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10) 00.16 400.000 400.000 0 -400.000 0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16+ 40.10.50) 40.10 400.000 400.000 0 -400.000 0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 400.000 400.000 0 -400.000 0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 40.10.15.02 400.000 400.000 0 -400.000 0,00

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 400.000 400.000 -400.000 0,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 0 0 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 0 0 0 0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) 42.10 0 0 0 0

42.10.70 0 0 0 0

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 0

43.10 0

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 0 2.000 1.952 -48 97,60

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.000 1.952 -48 97,60

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii 

pentru proiecte finantate din FEN postaderareaferente perioadei de programe 2014-2020

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00.16+ 

00.17+45.10) - TOTAL

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 

Subvenţii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)
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Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

43.10.16 0 18.000 17.564 -436 97,58

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 18.000 17.564 -436 97,58

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 18.000 17.564 -436 97,58

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 

sănătate 43.10.16.02 0 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.16.03 0

43.10.17 0 0 0 0

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 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 45.000 45.000 0 -45.000 0,00

Muzeul Judeţean Gorj 45.000 45.000 -45.000 0,00

Ansamblul "Doina Gorjului" 0 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

48.10 0 888.590 206.540 -682.050 23,24

0 888.590 206.540 -682.050 23,24

48.10.02 0 888.590 206.540 -682.050 23,24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.10.02.01 0

Prefinanțare 48.10.02.03 888.590 206.540 -682.050 23,24

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 888.590 206.540 -682.050 23,24

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR AL JUDEŢULUI

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)

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectiuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 

Spitalul Județean de Urgență

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)

Fondu Social European (FES) cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.03.03()
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ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 lei

TOTAL AN

din care 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante

TOTAL AN        
Executie  la 

31.12.2018

0 1 2 3 4 5 6

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 162.668.740 0 203.893.260 186.449.015 -17.444.245 91,44

cheltuieli de personal 10 130.469.000 0 151.641.930 147.364.630 -4.277.300 97,18

bunuri şi servicii 20 30.949.140 0 49.798.780 37.598.728 -12.200.052 75,50

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 58 0 0 911.540 202.480 -709.060 22,21

alte cheltuieli 59 754.000 0 790.400 742.116 -48.284 93,89

active nefinanciare 71 496.600 0 772.500 624.015 -148.485 80,78

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0 0 -21.890 -82.954 -61.064
0

50.10 0 0 0 0 0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 0 0 0 0 0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 0 0 0 0 0

59.10 0 0 0 0 0

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 0 0 0 0 0

Politie comunitara 61.10.03.04 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 0 0 0 0 0

63.10 162.668.740 0 203.893.260 186.449.015 -17.444.245 91,44

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

% 

col.4/col.3

A

     EXECUŢIA BUGETULUI CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

 DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE, ÎNREGISTRATĂ LA DATA DE 31.12.2018

Diferenţă   col4-

col.3

Program actualizat, din care:

Cod indicator

Program anual                                

cf. HCJ nr 14/2018

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)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

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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Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 0 0 0 0 0

Învatamânt prescolar 65.10.03.01 0 0 0 0 0

Învatamânt primar 65.10.03.02 0 0 0 0 0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 0 0 0 0 0

Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 0 0 0 0 0

Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 0 0 0 0 0

Invatamant profesional 65.10.04.03 0 0 0 0 0

Învatamânt postliceal 65.10.05 0 0 0 0 0

Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 0 0 0 0 0

Învatamânt special 65.10.07.04 0 0 0 0 0

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 0 0 0 0 0

Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 0 0 0 0 0

Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 0 0 0 0 0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 150.345.140 0 190.917.490 173.876.986 -17.040.504 91,07

Din total capitol: 0

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 150.345.140 0 190.917.490 173.876.986 -17.040.504 91,07

Spitale generale 66.10.06.01 150.345.140 0 190.917.490 173.876.986 -17.040.504 91,07

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 126.399.580 0 171.647.240 155.742.007 -15.905.233 90,73

cheltuieli de personal 10 102.684.000 128.139.130 124.414.566 -3.724.564 97,09

bunuri şi servicii 20 22.799.580 41.345.570 30.082.485 -11.263.085 72,76

alte cheltuieli 59 516.000 566.000 522.030 -43.970 92,23

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 58 0 911.540 202.480 -709.060 22,21

active nefinanciare 71 400.000 685.000 581.515 -103.485 84,89

85 -61.069 -61.069

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 23.945.560 0 19.270.250 18.134.979 -1.135.271 94,11

cheltuieli de personal 10 19.462.000 15.397.240 14.869.372 -527.868 96,57

bunuri şi servicii 20 4.399.560 3.820.900 3.217.116 -603.784 84,20

59 84.000 74.000 70.376 -3.624 95,10

active nefinanciare 71 0

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 -21.890 -21.885 5

Servicii de sanatate publica 66.10.08 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 0 0 0 0

Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 0 0 0 0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 12.323.600 0 12.975.770 12.572.029 -403.741 96,89

Din total capitol: 0

67.10.03 12.323.600 0 12.975.770 12.572.029 -403.741 96,89

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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Muzee 67.10.03.03 3.784.600 0 4.113.300 3.831.075 -282.225 93,14

Muzeul Judeţean Gorj 3.784.600 0 4.113.300 3.831.075 -282.225 93,14

cheltuieli de personal 10 2.432.000 2.166.260 2.162.198 -4.062 99,81

bunuri şi servicii 20 1.257.000 1.856.640 1.623.553 -233.087 87,45

59 47.000 41.800 41.724 -76 99,82

active nefinanciare 71 48.600 48.600 3.600 -45.000 7,41

85 0

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 4.915.000 0 5.101.470 5.077.862 -23.608 99,54

Ansamblul "Doina Gorjului" 4.915.000 0 5.101.470 5.077.862 -23.608 99,54

cheltuieli de personal 10 3.462.000 3.344.200 3.329.772 -14.428 99,57

bunuri şi servicii 20 1.358.000 1.660.870 1.652.266 -8.604 99,48

59 47.000 57.500 56.924 -576 99,00

active nefinanciare 71 48.000 38.900 38.900 0 100,00

85 0

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 3.624.000 0 3.761.000 3.663.092 -97.908 97,40

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.624.000 0 3.761.000 3.663.092 -97.908 97,40

cheltuieli de personal 10 2.429.000 2.595.100 2.588.722 -6.378 99,75

bunuri şi servicii 20 1.135.000 1.114.800 1.023.308 -91.492 91,79

59 60.000 51.100 51.062 -38 99,93

active nefinanciare 71 0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 0 0 0 0 0

Sport 67.10.05.01 0 0 0 0 0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 0 0 0 0 0

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 0 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 0 0 0 0 0

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 0 0 0 0 0

Crese 68.10.11 0 0 0 0 0

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 0 0 0 0 0

69.10 0 0 0 0 0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 0 0 0 0 0

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 0 0 0 0 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 

MEDIU SI APE                   (cod 70.10+74.10)

anexa 4 3



Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 0 0 0 0 0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 0 0 0 0 0

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 0 0 0 0 0

Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 0 0 0 0 0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 0 0 0 0 0

Salubritate 74.10.05.01 0 0 0 0 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 0 0 0 0 0

79.10 0 0 0 0 0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 0 0 0 0 0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Agricultura 83.10.03 0 0 0 0 0

Camere agricole 83.10.03.07 0 0 0 0 0

Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0 0 0 0 0

cheltuieli de personal 10 0

bunuri şi servicii 20 0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 0

Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 0 0 0 0 0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Alte actiuni economice 87.10.50 0 0 0 0 0

0

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)49.10 162.172.140 0 202.209.220 185.622.520 -16.586.700 91,80

50.10 0 0 0 0 0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 0

59.10 0 0 0 0 0

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0 0 0 0 0

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)
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Din total capitol: 0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 0 0 0 0 0

Politie comunitara 61.10.03.04 0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 0

63.10 162.172.140 0 202.209.220 185.622.520 -16.586.700 91,80

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 0 0 0 0 0

Învatamânt prescolar 65.10.03.01 0

Învatamânt primar 65.10.03.02 0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 0 0 0 0 0

Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 0

Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 0

Invatamant profesional 65.10.04.03 0

Învatamânt postliceal 65.10.05 0

Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 0 0 0 0 0

Învatamânt special 65.10.07.04 0

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 0 0 0 0 0

Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 0

Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 149.945.140 0 189.320.950 173.092.991 -16.227.959 91,43

Din total capitol: 0

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 149.945.140 0 189.320.950 173.092.991 -16.227.959 91,43

Spitale generale 66.10.06.01 149.945.140 0 189.320.950 173.092.991 -16.227.959 91,43

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 125.999.580 170.050.700 154.958.012 -15.092.688 91,12

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 23.945.560 19.270.250 18.134.979 -1.135.271 94,11

Servicii de sanatate publica 66.10.08 0 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 0 0

Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 0 0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 12.227.000 0 12.888.270 12.529.529 -358.741 97,22

Din total capitol: 0

67.10.03 12.227.000 0 12.888.270 12.529.529 -358.741 97,22

Muzee 67.10.03.03 3.736.000 0 4.064.700 3.827.475 -237.225 94,16

Muzeul Judeţean Gorj 3.736.000 4.064.700 3.827.475 -237.225 94,16

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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Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 4.867.000 0 5.062.570 5.038.962 -23.608 99,53

Ansamblul "Doina Gorjului" 4.867.000 5.062.570 5.038.962 -23.608 99,53

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 3.624.000 0 3.761.000 3.663.092 -97.908 97,40

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.624.000 3.761.000 3.663.092 -97.908 97,40

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 0 0

Sport 67.10.05.01 0 0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 0 0

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 0 0 0 0 0

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 0 0 0 0 0

Crese 68.10.11 0 0

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 0 0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 0 0

69.10 0 0 0 0 0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 0

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 0

Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 0

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 0

Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 0

Salubritate 74.10.05.01 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 0

79.10 0 0 0 0 0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 0 0 0 0 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 

MEDIU SI APE                   (cod 70.10+74.10)
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Din total capitol: 0

Agricultura 83.10.03 0 0 0 0 0

Camere agricole 83.10.03.07 0 0 0 0 0

Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 0 0

Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Alte actiuni economice 87.10.50 0

0

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 496.600 0 1.684.040 826.495 -857.545 49,08

50.10 0 0 0 0 0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 0

59.10 0 0 0 0 0

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 0 0 0 0 0

Politie comunitara 61.10.03.04 0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 0

63.10 496.600 0 1.684.040 826.495 -857.545 49,08

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 0 0 0 0 0

Învatamânt prescolar 65.10.03.01 0

Învatamânt primar 65.10.03.02 0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 0 0 0 0 0

Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 0

Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 0

Invatamant profesional 65.10.04.03 0

Învatamânt postliceal 65.10.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0

Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 0 0 0 0 0

Învatamânt special 65.10.07.04 0

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)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)
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Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 0 0 0 0 0

Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 0

Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 400.000 0 1.596.540 783.995 -812.545 49,11

Din total capitol: 0

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 400.000 0 1.596.540 783.995 -812.545 49,11

Spitale generale 66.10.06.01 400.000 0 1.596.540 783.995 -812.545 49,11

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 400.000 1.596.540 783.995 -812.545 49,11

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0

Servicii de sanatate publica 66.10.08 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 0 0

Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 0 0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 96.600 0 87.500 42.500 -45.000 48,57

Din total capitol: 0

67.10.03 96.600 0 87.500 42.500 -45.000 48,57

Muzee 67.10.03.03 48.600 0 48.600 3.600 -45.000 7,41

Muzeul Judeţean Gorj 48.600 48.600 3.600 -45.000 7,41

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 48.000 38.900 38.900 0 100,00

Ansamblul "Doina Gorjului" 48.000 38.900 38.900 0 100,00

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 0 0 0 0 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 0

Sport 67.10.05.01 0 0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 0 0

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 0 0 0 0 0

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 0 0 0 0 0

Crese 68.10.11 0 0

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 0 0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 0 0

69.10 0 0 0 0 0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

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)
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Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 0

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 0

Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 0

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 0

Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 0

Salubritate 74.10.05.01 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 0

79.10 0 0 0 0 0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Agricultura 83.10.03 0 0 0 0 0

Camere agricole 83.10.03.07 0 0 0 0 0

Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0 0 0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 0

Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 0 0 0 0 0

Din total capitol: 0

Alte actiuni economice 87.10.50 0 0

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU  CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR AL JUDEŢULUI
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ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ Anexa nr.5 

CONSILIUL JUDEŢEAN la proiectul HCJ nr………..

mii lei

PREVEDERI 

ANUALE 2018
Încasări Plăți

00.01

64.870,00 64.867,00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.08) 00.16 0,00 0,00 0,00

40.08
0,00 0,00 0,00

40.08.15
0,00 0,00 0,00

Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de 

dezvoltare 40.08.15.02

45.08
64.870,00 64.867,00 0,00

45.08.24
64.870,00 64.867,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
45.08.24.01

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.08.24.02
64.870,00 64.867,00

49.08

64.870,00 0,00 64.867,00

Transporturi   (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50) 84.08
64.870,00 0,00 64.867,00

Din total capitol:

Transport rutier    (cod  84.08.03.01 la 84.08.03.03) 84.08.03
64.870,00 0,00 64.867,00

Drumuri si poduri 84.08.03.01
64.870,00 0,00 64.867,00

Consiliul Judeţean Gorj
64.870,00 0,00 64.867,00

alte transferuri; alin. 55.01.07 Programe comunitare 55
64.870,00 64.867,00

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

                                                                                                                        CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE   (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)

EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2018

DETALIAT  LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE, ÎNREGISTRATĂ LA DATA DE  31.12.2018

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR AL JUDEŢULUI

  ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator
Influenţe (+/-)

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari ( cod 

45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene*) ( cod 45.08.24.01+45.08.24.02)

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII  

COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 

 

 Având în vedere: 

 

 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 contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, 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; 

 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 Economiei şi Finanţelor nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice; 
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 980/21.04.2010 pentru aprobarea  Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 

publice, precum şi a unor raportări financiare lunare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2414/07.10.2010 pentru completarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 

publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul 

Ministrului Finanţelor Publice nr. 980/2010; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31.12.2014; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, 

precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 
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raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

629/2009; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3315/2017 pentru modificarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 3.244/2017;  

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 

  

 luând în considerare: 

 

 Prevederile art. 91, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată şi actualizată, 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. (4), lit. b) din aceeaşi lege, potrivit căruia, 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”; 

 Prevederile art. 57, alin. (1), lit. a) şi b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: ,,ordonatorii principali de credite întocmesc şi 

prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile 

anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1, alin. (2) din prezenta lege în următoarea structură: 

a) la venituri: 

       - prevederi bugetare iniţiale; 

       - prevederi bugetare definitive; 

       - încasări realizate; 

b) la cheltuieli:  

       - credite bugetare iniţiale; 

       - credite bugetare definitive; 

       - plăţi efectuate,” 

şi prevederile alin. (3) şi alin. (4) din acelaşi articol care precizează că: ,,ordonatorii principali 

de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de 

performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi pe cele 

obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale” şi respectiv, 

”situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de 

credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative”;   

 Prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, prin care se prevăd şi se 

autorizează, pentru anul bugetar respectiv, veniturile pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe 

destinaţii şi ordonatori principali de credite, respectiv pe surse de finanţare, cu detalierea pe secţiuni, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, potrivit clasificaţiei economice în vigoare; 

 

 precum şi în conformitate cu: 

 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/16.02.2018 de aprobare a bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj pe anul 2018;  

      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/07.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 32/26.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 67/27.04.2018 privind modificarea repartizării 

excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 88/25.06.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 98/25.06.2018 privind modificarea repartizării 

excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100/24.07.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 111/10.08.2018 privind validarea dispoziției nr. 

445/03.08.2018, emisă de Președintele Consiliului Județean Gorj în temeiul art. 82 din Legea nr. 

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

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 112/24.08.2018 privind modificarea repartizării 

excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 120/17.09.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 123/28.09.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/29.10.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 153/07.11.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 157/28.11.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 168/10.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 172/18.12.2018 privind validarea dispoziției nr. 

792/12.12.2018, emisă de Președintele Consiliului Județean Gorj în temeiul art. 82 din Legea nr. 

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

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 173/18.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  

 

BUGETUL PROPRIU GENERAL INIȚIAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2018 a 

fost aprobat la valoarea 402.154.400 lei - la partea de venituri şi în sumă de 425.223.080 lei - la 

partea de cheltuieli. 

 

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2018 a 

fost în sumă 474.768.580 lei - la partea de venituri şi la valoarea de 503.280.210 lei - la partea de 

cheltuieli. 
 

Pe bugete componente, situația se prezintă astfel: 

 

I.    BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 

 

- la partea de venituri:  
                        -  prevederi bugetare iniţiale – 239.420.790 lei, din care veniturile secţiunii de 

funcţionare cumulează suma de 190.359.000 lei (79,51%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare 

cumulează suma de 49.061.790 lei (20,49%); 

                        - prevederi bugetare definitive – 270.810.450 lei, din care veniturile secţiunii de 

funcţionare cumulează suma de 207.160.850 lei, reprezentând un procent de 76,50%  şi veniturile 

secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 63.649.600 lei, respectiv un procent de 23,50%; 

                             - încasări realizate – 241.667.903 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 203.465.077 lei (84,19%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

38.202.826 lei (15,81%). 
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- la partea de cheltuieli: 
                        -  credite bugetare iniţiale – 262.489.470 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 190.359.000 lei (72,52%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

72.130.470 lei (27,48%); 

                        -  credite bugetare definitive – 299.322.080 lei, din care cheltuielile secţiunii de 

funcţionare cumulează suma de 211.376.850 lei (70,62%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 

cumulează suma de 87.945.230 lei (29,38%); 

                             - plăţi efectuate – 237.344.532 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 201.953.529 lei (85,09%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

35.391.003 lei (14,91%). 

 

În anul 2018, din excedentul înregistrat la finele anului 2017, în sumă de 35.839.138,28 lei, a 

fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2/23.01.2018, repartizarea unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj,  înregistrat 

la data de 31.12.2017, repartizare modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

14/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018 și, ulterior, 

pe parcursul anului, prin hotărâri ale Consiliului Județean Gorj, astfel că, în forma finală, față de suma 

de 4.319.335,80 lei, destinată finalizării obiectivului de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 

peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj” ( reprezentând subvenții repartizate 

prin H.G. nr. 312/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de 

calamități naturale produse de inundații și rămase în excedentul bugetului local cf. art. 3 din O.U.G. nr. 

90/2017), au fost aprobate: 

- sume în cuantum de 19.976.290 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

- sume în cuantum de 4.216.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare, alocate 

în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj conform O.U.G. nr. 

11/2018, art. 3 (,,Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, în anul 2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza 

excedentul bugetului local pentru a finanța și cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corecțiile 

financiare aferente proiectelor, cheltuielile cu sentințele civile definitive, pentru plata arieratelor, 

precum și pentru rambursarea împrumuturilor contractate numai în cazul în care din veniturile proprii 

și din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot 

acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.”); 

- sume în cuantum de 7.327.512,48 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 

din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent. 

Pe parcursul exercițiului bugetar a fost utilizată suma de 1.081.002 lei, având ca scop 

acoperirea golurilor temporare de casă aferente secțiunii de funcționare, în sumă de 1.000.000 lei, 

respectiv finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în sumă de 81.002 lei. 

Totodată, s-a utilizat suma de 4.216.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

funcționare, alocate în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

conform O.U.G. nr. 11/2018, precum și suma de 15.466.112 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare. 

 Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3809/18.12.2018, precum şi Contul 

de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2018, după deducerea sumelor utilizate, în cuantum de 

20.763.114 lei, s-a înregistrat pentru anul 2018 un excedent în sumă de 4.323.371,35 lei, rezultând 

astfel, la finele anului, un excedent cumulat în sumă de 40.162.509,63 lei. 

 

Pe anul 2018, la partea de venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 

270.810.450 lei, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 239.420.790 lei, execuţia 

bugetară a veniturilor încasate la finele anului 2018, înregistrând o valoare de 241.667.903 lei 

(procent de realizare de 89,24%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat 

valoarea 299.322.080 lei, în creştere faţă de valoarea iniţială care a fost de 262.489.470 lei, valoarea 

plăţilor efectuate fiind de 237.344.532 lei (procent de realizare de 79,29%). 

https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=43181794&d=2019-05-09#p-43181794
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkmbqg43a/legea-nr-2-2018-a-bugetului-de-stat-pe-anul-2018?d=2019-05-09
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Pe principalele surse de venituri proprii, ca urmare a analizei bugetare şi financiare efectuate, 

acestea se prezintă după cum urmează:  

  - Impozitul  pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice, fiind constituit din 

cota de 40% din sumele încasate de consiliile locale de pe raza judeţului şi virată trimestrial de către 

acestea, a fost estimat iniţial în sumă de 1.256.000 lei,  programul definitiv fiind de 700.000 lei, 

realizându-se în procent de 100,93%, respectiv în sumă de 706.515 lei;  

- Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, fiind constituite din 

taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de 

amplasare şi acces la drumurile publice de interes judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a 

drumurilor publice 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, au 

fost estimate în bugetul iniţial la valoarea de 344.000 lei, programul definitiv fiind de 244.000 lei, 

înregistrând un procent de realizare de 95,83% raportat la nivelul realizat, respectiv valoarea de  

233.813 lei; 

           - Venituri din concesiuni şi închirieri, reprezentând sume ce se încasează în baza contractelor 

astfel încheiate, respectiv închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor publice judeţene (ampriza 

şi zona de siguranţă), în vederea amplasării şi 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 etc. Aceste venituri au fost 

estimate iniţial în sumă de 32.000 lei, programul definitiv fiind de 34.420 lei, din care a fost realizată 

suma de 58.343 lei, înregistrând un procent de încasare de 169,5 % raportat la nivelul valoric 

realizat; 

- Venituri din prestări servicii şi alte activităţi provin din venituri reprezentând contravaloarea 

contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrele aparţinând Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, venituri din 

contribuţia lunară a părinţilor pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum şi din alte venituri propuse a 

fi realizate de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, estimate iniţial la 

valoarea de 780.000 lei, iar ca prevederi definitive atingând suma de 766.990 lei, încasările efective 

înregistrând o sumă de 671.296 lei, realizările reprezentând procentual 87,52 % comparativ cu 

prevederile bugetare definitive; 

- Venituri din  amenzi, penalităţi şi confiscări, reprezentând încasări din amenzile ce se aplică pe 

drumurile judeţene pentru mijloacele de transport agabaritice ori pentru nerespectarea acordurilor/ 

autorizaţiilor emise de structurile de specialitate ale Consiliului Judeţean, contravaloarea penalităţilor de 

întârziere calculate şi încasate de la operatorii economici pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale 

ce decurg din contractele de achiziţii publice ale instituţiei pentru furnizarea de produse, prestarea de 

servicii, executarea de lucrări etc., au fost estimate ca prevedere finală la suma de 306.040 lei, 

realizându-se în sumă de 306.052 lei, respectiv în procent de 100,00%; 

- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, reprezintă veniturile din casarea 

bunurilor scoase din funcţiune şi valorificate, în condiţiile legii, fiind încasate în valoarea de 77 lei; 

- Veniturile din donaţii şi sponsorizări o constituie acele surse extrabugetare provenite din donaţiile 

efectuate de diverse persoane fizice şi juridice din ţară şi/sau străinătate şi sponsorizările încasate de la 

diverşi operatori economici, sume alocate cu destinaţii exacte (de exemplu: donaţii şi sponsorizări pentru 

activitatea de protecţie şi asistenţă socială a copiilor, bătrânilor, persoanelor cu handicap din centrele de 

îngrijire şi asistenţă socială ale Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj, aceste venituri înregistrând prevederi finale în sumă de  3.600 lei, execuţia lor fiind în valoare 

de 3.600 lei, cu un procent de realizare de 100,0 0%;  
- Alte venituri, cum ar fi, de exemplu: actualizare popriri delegații, încasate la bugetul propriu al 

Judeţului Gorj, de la Muzeul Județean Gorj, înregistrând prevederi definitive în sumă de 127 lei, au fost 

realizate în procent de 100%, respectiv în sumă de 127 lei. 
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Prin adoptarea Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, s-au repartizat Judeţului 

Gorj sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat astfel: 

  

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018 au fost repartizate iniţial în sumă 

de 79.629.000, iar ca prevederi bugetare definitive au cumulat suma de 96.876.000 lei, încasările 

efective fiind de 93.607.958 lei, în procent de 96,63%, după cum urmează: 

 

 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului: 

                        -  prevederi bugetare iniţiale     –  39.074.000 lei; 

                        - prevederi bugetare definitive  –  42.459.000 lei; 

                        - încasări realizate                     –  39.190.958 lei (92,30%), 

  respectiv pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a 

persoanelor cu handicap şi pentru acordarea de produse lactate, de panificaţie şi fructe și legume, 

finanțarea unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 

pentru cheltuieli prevăzute la art.104, alin.2, lit.b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 

finanțarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor și contribuții la salarizarea 

personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară. 

 

 pentru drumurile judeţene şi comunale: 

                         - prevederi bugetare iniţiale     –   5.600.000 lei; 

                         - prevederi bugetare definitive  –  5.600.000 lei; 

                         - încasări realizate                    –   5.600.000 lei (100%); 

 

  pentru echilibrarea bugetelor locale, din care bugetului propriu al Judeţului Gorj i-a revenit cota 

de 27%: 

                        - prevederi bugetare iniţiale      –   34.955.000 lei; 

                        - prevederi bugetare definitive  –   48.817.000 lei; 

                        - încasări realizate                     –   48.817.000 lei (100%). 

 

Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2018 au fost în sumă de 40.556.000 lei 

ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 41.303.800 lei ca prevederi bugetare definitive, încasările 

efective fiind de 41.303.798 lei, respectiv în procent de 100%, detaliate astfel: 

 

 cote din impozitul pe venit: 

                        - prevederi bugetare iniţiale          –  28.682.000 lei; 

                        - prevederi bugetare definitive       –  29.836.800 lei; 

                        - încasări realizate                     –  29.836.798 lei (100% din totalul prevederilor bugetare 

definitive); 

 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 

                        - prevederi bugetare iniţiale         –  11.874.000 lei; 

                        - prevederi bugetare definitive     –  11.467.000 lei; 

                        - încasări realizate                    -    11.467.00 lei  (100% din totalul prevederilor  bugetare 

definitive). 

 

Subvenţiile de la bugetul de stat pe anul 2018 au fost în sumă de 105.879.180 lei ca prevederi 

bugetare iniţiale şi în sumă de 120.726.160 lei ca prevederi bugetare definitive, sumele încasate fiind 

în cuantum de 90.755.579 lei (reprezentând 75,17 % din totalul prevederilor bugetare definitive), 

după cum urmează: 

 

 subvenţii din venituri propirii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea 

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate : 

                       - prevederi bugetare iniţiale        –  0 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive    –   18.000 lei; 
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                       - încasări realizate              –  17.564 lei  (97,58% față de prevederile bugetare  

definitive); 

 

 subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

(FEN): 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   1.281.000 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   1.278.980 lei; 

           - încasări realizate               –   2.200.011 lei  (172.01% față de prevederile bugetare  

definitive);  

 

 subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național : 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –  0 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   533.000 lei; 

                       - încasări realizate               –   512.637 lei  (96,18 % față de prevederile bugetare  

definitive); 

 subvenţii primite din Fondul de Intervenție: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –  0 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   2.545.000 lei; 

                       - încasări realizate               –   2.250.220 lei  (88,42 % față de prevederile bugetare  

definitive); 

         Din sumele încasate în anul 2018, în valoare de 2.545.000 lei, reprezentând subvenții din Fondul 

de Intervenție, alocate pentru unităţile administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, la finele 

anului 2018 a fost restituită la bugetul de stat suma de 294.780 lei, reprezentând sume neutilizate din 

Fondul de Intervenție conform HG 312/2017, reflectate în excedentul bugetului local, sume alocate 

pentru obiectivul de investiții „Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, 

Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj”, rezultând la 31.12.2018 o  execuție la acest indicator în sumă de 

2.250.220 lei. 

 

 finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   37.919.180 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   49.919.180 lei; 

                       - încasări realizate              –   19.379.439 lei  (38,82% din totalul prevederilor bugetare  

definitive); 

 

  subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: 

                       - prevederi bugetare iniţiale         66.679.000 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   66.432.000 lei; 

                       - încasări realizate              –   66.395.708 lei  (99,95 % din totalul prevederilor bugetare  

definitive); 

 

            La indicatorul „alte sume primite de la UE pentru programe operationale finantate din 

cadrul financiar 2014-2020”, sumele încasate au fost în cuantum de 11.806.681 lei. 

 

Sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări pe anul 

2018 au fost în sumă de 9.861.610 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 9.848.440 lei ca 

prevederi bugetare definitive, sumele încasate fiind în cuantum de 2.214.064 lei (reprezentând 

22,48% din totalul prevederilor bugetare definitive), după cum urmează: 

 

 Fondul European de Dezvoltare Regională: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   9.745.610 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   8.361.830 lei; 

                       - încasări realizate                 – 1.613.503 lei (19,30% față de prevederile bugetare  

definitive); 
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 Fondul Social European: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   0 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   1.370.610 lei; 

                       - încasări realizate                 – 494.021 lei (36,04% față de prevederile bugetare  

definitive); 

 

 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020: 

 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   116.000 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   116.000 lei; 

                       - încasări realizate             – 106.540 lei (91,84 % față de prevederile bugetare  

definitive); 

 

Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2018 se prezintă 

după cum urmează: 

 

Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”  

          - credite bugetare iniţiale – 22.319.120 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 20.577.150 lei (92,20%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

1.741.970 lei (7,80%); 

          - credite bugetare definitive – 19.803.740 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 17.487.430 lei (88,30%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

2.316.310 lei (11,70%); 

            -  plăţi efectuate – 17.611.419 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 17.320.772 lei (98,35%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 290.647 lei 

(1,65%). 

 

În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi buna 

desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.  

 

   În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” deţin o pondere de 7,42%, iar în totalul 

acestui capitol, cheltuielile de personal dețin 85,10%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o 

pondere de 7,15%, iar sumele utilizate în cadrul titlului ,,alte cheltuieli” reprezintă o pondere de 

5,78% etc.  
 

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”  

 

- creditele bugetare iniţiale au fost în sumă de 2.572.000 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de 

funcţionare; 

- creditele bugetare definitive, au fost în sumă de 3.064.890 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii 

de funcţionare; 

- plăţile efectuate au fost în sumă totală de – 2.017.383 lei, aferente secţiunii de funcţionare. 

 

În cadrul acestui capitol bugetar s-a finanţat activitatea Direcţiei Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean privind susţinerea activităţii 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj.  

 

În totalul cheltuielilor bugetare efectuate aferente anului 2018, capitolul bugetar 54.02 „Alte 

servicii publice generale” deţine o pondere de 0,85%, iar în totalul acestui capitol bugetar, cheltuielile 

de personal cumulează o pondere de 93,60 %, urmate de cheltuielile cu bunuri şi servicii ce deţin o 

pondere de 6,00%. 
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Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – cheltuielile au fost aprobate în bugetul iniţial, 

în cadrul secţiunii de funcţionare, în cuantum de 801.000 lei, cumulând în bugetul definitiv valoarea 

de 865.000 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 864.600 lei (99,96%), reprezentând dobânzi 

bancare în sumă de 864.000 lei și comisioane bancare în sumă de 600 lei, aferente împrumutului 

contractat prin credit bancar, pentru execuţia obiectivului de investiţie privind „Reabilitarea drumului 

judeţean DJ 661 Ţînţăreni – Târgu -Cărbuneşti - Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”.  

Ca pondere în totalul cheltuielilor realizate pe anul 2018, acest capitol bugetar deţine 0,36%. 

 

Cap. 60.02 „Apărare”  

 

- credite bugetare iniţiale – 659.010 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 559.600 lei (84,91%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 99.410 lei 

(15,09%); 

           - credite bugetare definitive – 652.430 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 477.650 lei (73,21%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

174.780 lei (26,79%); 

             -  plăţi efectuate – 354.881 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 

225.393 lei (63,51%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 129.488 lei (36,49%). 

 

Acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 0,15% în totalul cheltuielilor bugetare realizate 

la finele anului 2018. 

 

Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”  
 

- credite bugetare iniţiale – 273.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 143.000 lei (52,38%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 130.000 lei 

(47,62%); 

           - credite bugetare definitive – 271.320 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 143.000 lei (52,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

128.320 lei (47,30%); 

             -  plăţi efectuate – 239.729 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 

111.422 lei (46,47%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 128.307 lei (53,53%). 

 

În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol reprezintă un procent de 0,10%. 

 

Cap. 65.02 „Învăţământ”  

 

            - credite bugetare iniţiale – 7.037.640 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 7.006.640 lei (99,56%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

31.000 lei (0,44%); 

           - credite bugetare definitive – 8.908.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 8.882.570 lei (99,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

26.000 lei (0,30%); 

             -  plăţi efectuate – 5.661.257 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 5.635.384 lei (99,54%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 25.873 lei (0,46%). 

 

 În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi buna 

desfăşurare a activităţii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu – Jiu şi Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, cheltuielile efectuate pentru finanţarea „Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2023”, care cuprinde ajutorul financiar către statele membre pentru 

acordarea gratuită de fructe și legume precum și acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate 

fără adaos de lapte praf, conform HG 640/2017 și HG 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 
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Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018.    

 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 65.02 „Învăţământ” deţin o pondere de 2,39 %, iar în totalul acestui capitol, cheltuielile 

privind asistenţa socială deţin o pondere de 84,57%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o 

pondere de 12,77%, cheltuielile de personal reprezintă 1,01%, iar cheltuielile de capital dețin o 

pondere de 0,45 %.  
 

Cap. 66.02 „Sănătate”  

              
             - credite bugetare iniţiale – 7.584.090 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 2.103.000 lei (27,73%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

5.481.090 lei (72,27%); 

             - credite bugetare definitive – 7.777.670 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 2.126.680 lei (27,34%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

5.650.990 lei (72,66%); 

                - plăţi efectuate – 2.640.500 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 884.463 lei (33,49%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.756.037 lei 

(66,51%). 
 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 66.02 „Sănătate” deţin o pondere de 1,11%, iar în totalul acestui capitol, active 

nefinanciare dețin o pondere de 65,54%, plăţile privind bunuri şi servicii dețin 33,55%, iar plăţile 

privind transferuri între unități ale administrației publice însumează o pondere de 0,74%.  

 

 Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”   
 

             - credite bugetare iniţiale – 25.169.910 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 22.547.000 lei (89,58%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

2.622.910 lei (10,42%); 

             - credite bugetare definitive – 26.771.140 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 23.998.230 lei (89,64%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

2.772.910 lei (10,36%); 

              - plăţi efectuate – 24.499.473 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 23.298.790 lei (95,10%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.200.683 lei 

(4,90%). 

 

            În cadrul acestui capitol bugetar s-au finanțat activitățile Bibliotecii Judeţeane „Christian Tell”, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cheltuieli privind 

acordarea subvențiilor instituțiilor de cultură subordonate, precum și cheltuieli aferente activităţilor 

Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind susţinerea acţiunilor în domeniul 

culturii, recreerii şi religiei. 

 

În totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar, subvenţiile acordate 

instituţiilor publice de cultură autofinanţate deţin o pondere de 44,70%, transferurile pentru 

salarizarea personalului neclerical, pentru asociaţii şi fundaţii şi pentru susţinerea cultelor reprezintă 

o pondere de 36,02%, cheltuielile de personal ocupă o pondere de 9,96%, iar cheltuielile cu bunuri şi 

servicii cumulează o pondere de 4,39%. 

 

Ponderea acestui capitol bugetar în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este de 10,32%. 
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Cap. 68.02 „Asistenţă socială”  
 

            - credite bugetare iniţiale – 120.454.610 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 119.603.510 lei (99,29%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

851.100 lei (0,71%); 

           -  credite bugetare definitive – 138.062.980 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 137.211.880 lei (99,38%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

851.100 lei (0,62%); 

           -  plăţi efectuate – 135.095.819 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 

sumă de 134.809.779 lei (99,98%) şi cele aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 

286.040 lei (0,22%). 

 

Cheltuielile prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar au ca scop finanţarea serviciilor de 

asistenţă socială acordate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 

către beneficiari persoane instituţionalizate şi neinstituţionalizate. 

 

Bugetul instituţiei a fost structurat pe trei subcapitole bugetare, după cum urmează: 

-  „Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi” (cod 68.02.05); 

-  „Asistenţă socială pentru familie şi copii” (cod 68.02.06); 

- „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” (cod 68.02.50). 

 

În temeiul prevederilor legale în vigoare privind fundamentarea și elaborarea bugetului pe anul 

2018, precum și în baza situației privind asigurarea serviciilor sociale și a numărului de beneficiari, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice  din centrele 

rezidențiale, sumele utilizate în exercițiul bugetar al anului 2018 la nivelul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, au cumulat valoarea de 135.095.819 lei. 

Prin legea bugetului de stat, în anul 2018, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului   Gorj i-au fost alocate fonduri în valoare de 24.912.000 lei, reprezentând sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată, din care suma de 13.286.000 lei – pentru susținerea sistemului de asistență 

socială pentru familie și copil și suma de 11.626.000 lei – pentru susținerea sistemului de asistență 

socială în caz de invaliditate.  

Pe parcursul anului 2018 au fost alocate din fondul de rezerva la dispoziția Guvernului prevăzut 

în anul 2018, sume pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 13.862.000 lei, pentru  

susținerea sistemului de protecție a copilului  și a centrelor de asistența socială a persoanelor cu 

handicap, astfel: 

- Hotărărea de Guvern nr. 758/2018 – 5.781.000 lei, din care 3.056.000 lei pentru  susținerea 

sistemului de protecție a copilului, respectiv 2.725.000 pentru susținerea centrelor de 

asistență socială a persoanelor cu handicap; 

- Hotărărea de Guvern nr. 848/2018 – 2.303.000 lei, din care 875.000 lei pentru  susținerea 

sistemului de protecție a copilului, respectiv 1.428.000 pentru susținerea centrelor de 

asistență socială a persoanelor cu handicap;  

- Hotărărea de Guvern nr. 948/2018 - – 5.778.000 lei pentru  susținerea sistemului de protecție 

a copilului precum și a  centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap. 

 

Totodată, sumele alocate asistenței sociale din bugetul de stat, reprezentând subvenții pentru 

finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost în bugetul inițial în sumă de 66.679.000 lei iar în 

bugetul definitiv în sumă de 66.432.000 lei, din care au fost efectuate plăți în valoare de 66.395.708 lei 

(99,95%). 

 

În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2018, acest capitol bugetar deţine 

o pondere semnificativă de 56,92%. 
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar, 

cheltuielile cu asistența socială cumulează ponderea majoritară de 48,98%, urmate de cheltuielile de 

personal – 43,68%, cheltuielile privind bunuri și servicii ce dețin o pondere de 6,71%, alte cheltuieli-

0,25% și cheltuielile de capital  – 0,21 %. 

 

                   Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  

 

                    - credite bugetare iniţiale – 2.632.100 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 2.627.100 lei (99,81%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

5.000 lei (0,19%); 

                   - credite bugetare definitive – 2.341.050 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 2.336.050 lei (99,78%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

5.000 lei (0,22%); 

                   -  plăţi efectuate – 2.152.354 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 

sumă de 2.147.354 lei (99,76%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 5.000 lei 

(0,24%). 

 

În cadrul acestui capitol bugetar, s-a finanţat activitatea Serviciului Public Judeţean Salvamont 

Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj privind servicii şi dezvoltare publică.   

 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 

cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” deţin o pondere de 0,91%, 

iar în totalul acestui capitol, cheltuielile de personal dețin o pondere de 62,41%, cheltuielile privind 

bunuri şi servicii 37,31% şi cheltuielile de capital – 0,23%. 

 

Cap. 74.02 „Protecţia mediului”   
 

Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-au alocat credite bugetare și s-au efectuat 

plăți în cadrul acestui capitol bugetar, după cum urmează: 

 

 - credite bugetare iniţiale – 1.316.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 1.307.000 lei (99,31%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 9.000 lei 

(0,69%); 

           - credite bugetare definitive – 1.286.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 1.277.000 lei (99,30%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

9.000 lei (0,70%); 

            -  plăţi efectuate – 1.245.109 lei, aferente în totalitate cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

 

În cadrul acestui capitol bugetar, s-au finanţat activitatea Serviciului Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj în 

domeniul protecției mediului.   

 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 

cadrul capitolului bugetar 74.02 „Protecţia mediului” deţin o pondere de 0,52%, iar în totalul acestui 

capitol, cheltuielile de personal deţin ponderea semnificativă de 95,56% și cheltuielile cu bunuri şi 

servicii cu o pondere de 4,04%. 

 

Cap. 84.02 „Transporturi”  
 

                     - credite bugetare iniţiale – 71.670.990 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 10.512.000 lei (14,66%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

61.158.990 lei (85,34%); 
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                     - credite bugetare definitive – 89.517.290 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 13.506.470 lei (15,08%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

76.010.820 lei (84,92%); 

                     - plăţi efectuate – 44.962.008 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 

sumă de 13.393.080 lei (29,78%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 31.568.928 

lei (70,22%). 

 
 

                Prin efectuarea de cheltuieli privind bunuri și servicii, s-au realizat lucrări de întreţinere şi  

reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.  

 

 În acest sens, au fost prevăzute iniţial credite bugetare în sumă de 7.500.000 lei, atingând în 

bugetul final valoarea de 10.508.000 lei şi s-au înregistrat plăţi  de 10.398.009 lei (98,96%). 
 

Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2018 

s-au efectuat plăți în valoare de 10.398.009 lei, din care: 9.749.908 lei pentru activitate de întreținere și 

reparare propriu zisă și 648.101 lei pentru siguranța circulației. 

 

 În cadrul titlului de cheltuieli „proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului  financiar 2014 - 2020” au fost efectuate plăţi în sumă de 8.932 lei. 

  

 În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 

31.624.863 lei (46,77%), creditele bugetare iniţiale fiind în sumă de 52.777.850 lei, majorate pe 

parcursul execuţiei bugetare până la valoarea de 67.629.680 lei.  

 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 

cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 18,94 %, iar în totalul acestui 

capitol, activele nefinanciare dețin 70,09%, cheltuielile privind bunuri şi servicii reprezintă 

23,05% și rambursările de credite 6,67%. 

 

Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare este 

capitolul bugetar 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, reprezentând 56,92%, urmat de capitolul 

bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 18,94% şi de capitolul bugetar 65.02 „Cultură, 

recreere şi religie” cu o pondere de 10,32% etc. 

 

           La finele anului, diferenţa dintre: 

- suma veniturilor încasate în cuantum de 241.667.903 lei;  

- suma plăţilor efectuate în cuantum de 237.344.532 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în 

situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 237.344.532  lei, 

este de 4.323.371 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 

31.12.2018, cu excedent. 

 

 

II. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 
 

                       

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii 

pe anul 2018 a fost fundamentat atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, prin bugetul 

iniţial, la valoarea de 162.668.740 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 203.893.260 

lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 191.632.887 lei (93,99%), iar la partea de 

cheltuieli fiind de 186.449.015 lei (91,45%), defalcat pe următoarele instituţii publice de subordonare 

judeţeană: 

 

 Muzeul Judeţean Gorj; 
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 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 

 Şcoala Populară de Artă; 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă; 

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa, Runcu.  

                                                                                                                                 
             

În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană,  ponderea cea mai 

mare în totalul veniturilor realizate o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă, respectiv 83,92%, urmat de 

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – 9,52%, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului” – 2,65%, Muzeul Judeţean  „Alexandru Ştefulescu”, cu o pondere de 2,00%, Şcoala 

Populară de Arte Târgu-Jiu – 1,91%.  
              

Încasările înregistrate în anul 2018, în sumă de 191.632.887 lei, raportate la prevederile 

bugetare definitive, în cuantum de 203.893.260 lei, au fost realizate în procentaj de 93,99%, analiza 

pe secţiuni, prezentându-se astfel: 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 202.209.220 lei, au fost încasate în 

valoare de 191.180.157 lei, (94,55%); 

- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.684.040 lei, au fost încasate în 

valoare de 452.730 lei, (26,89%). 

 

Pe instituţii publice, veniturile încasate la data de 31.12.2018  se prezintă astfel: 

 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate  în sumă de 

171.647.240 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 160.824.895 lei (93,70%), din care:  

 

 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 170.050.700 lei, au fost încasate în cuantum de  

160.420.974 lei (94,34%); 

 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 1.596.540 lei, au fost încasate în cuantum de 

403.921 lei (25,30%). 

 

2.  Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - totalul veniturilor 

programate în sumă de 19.270.250 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 18.235.963 

lei (94,63%).  

Această instituție a avut programate venituri doar în cadrul secțiunii de funcționare, respectiv 

suma de 19.270.250 lei, încasările fiind în sumă de 18.229.654 lei (94,60%), iar în cadrul secțiunii de 

dezvoltare s-au încasat venituri din valorificarea unor bunuri, în sumă de 6.309 lei, acestea nefiind 

programate.  

 

3. Muzeul Județean Gorj - totalul veniturilor programate  în sumă de 4.113.300 lei, au fost 

încasate, la data de 31.12.2018, în cuantum de 3.831.075 lei (93,14%), din care:  

 

 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.064.700 lei, au fost încasate în valoare de  

3.827.475 lei (94,16%);  

 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 48.600 lei, au fost încasate în valoare de 3.600 lei 

(7,41%). 

 

4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” - totalul veniturilor programate  în 

sumă de 5.101.470 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 5.077.862 lei (99,54%), din 

care:  

 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 5.062.570 lei, au fost încasate în valoare de  

5.038.962 lei (94,54%);  

 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 38.900 lei, au fost încasate în valoare de 38.900 lei 

(100%). 
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5. Școala Populară de Artă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate în sumă de 3.761.000 lei, 

au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 3.663.092 lei (97,40%). 

Această instituție are programate venituri doar în cadrul secțiunii de funcționare.  

  

Prevederile bugetare definitive cumulate, la partea de cheltuieli a bugetului centralizat al 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii sunt în sumă de 203.893.260 lei, 

înregistrând  plăţi efective în cuantum de 186.449.015 lei (91,44%), din care: 

- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 202.209.220 lei, până la data de 

31.12.2018 s-au efectuat plăţi în valoare de 185.622.520 lei (91,80%); 

- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.684.040 lei, până la data de 

31.12.2018 s-au efectuat plăţi în valoare de 826.495 lei  (49,08%). 

 

Capitolul de cheltuieli care deține cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare a 

bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii la 

data de 31.12.2018 este capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 93,26%, urmat de 

capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere, religie” cu o pondere de 6,74%. 

 

Pe capitole de cheltuieli, în cadrul bugetului centralizat al instituțiilor publice și 

activităților finanțate parțial din venituri proprii, execuția înregistrată la 31.12.2018 se prezintă 

astfel: 

 

Cap. 66.10 „Sănătate”  

 

             - credite bugetare iniţiale – 150.345.140 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 149.945.140 lei (99,77%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

400.000 lei (0,27%); 

             - credite bugetare definitive – 190.917.490 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 189.320.950 lei (99,16%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

1.596.540 lei (0,84%); 

              - plăţi efectuate – 173.876.986 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 

sumă de 173.092.991 lei (99,55%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 783.995 lei 

(0,45%). 

 

Pe instituții publice, cheltuielile ce se finanțează în cadrul acestui capitol bugetar se prezintă 

astfel: 

 

1. Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu - din totalul creditelor bugetare alocate la  31.12.2018 

în sumă de 171.647.240 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 155.742.007 lei (90,73%), din care:  

 

 cheltuielile secțiunii de funcționare - în sumă de 170.050.700 lei, au cumulat plăți în sumă de 

154.958.012 lei (91,12%); 

 cheltuielile secțiunii de dezvoltare - în sumă de 1.596.540 lei, au cumulat plăți în sumă de 

783.995 lei (49,11%). 

 

2.  Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobrița - din totalul creditelor 

bugetare cumulate la 31.12.2018, în sumă de 19.270.250 lei, au fost efectuate plăți în sumă de 

18.134.979 lei (94,11%).  

Această instituție are programate cheltuieli doar în cadrul secțiunii de funcționare.  
                 

Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie”  

 

             - credite bugetare iniţiale – 12.323.600 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 12.227.000 lei (99,22%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

96.600 lei (0,78%); 



 16 

             - credite bugetare definitive – 12.975.770 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 12.888.270 lei (99,32%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

87.500 lei (0,68%); 

              - plăţi efectuate – 12.572.029 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 12.529.529 lei (99,67%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 42.500 lei 

(0,33%). 

 

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

astfel: 

 

1. MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” GORJ 

 

Bugetul aprobat iniţial Muzeului Judeţean Gorj la partea de venituri a fost în valoare de 

3.784.600 lei, din care: 3.309.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii 

propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării și 

promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 475.600 lei o 

constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.  

Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 4.113.300 lei, din care: 3.499.060 lei reprezintă 

subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 

funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 614.240 lei o constituie veniturile 

proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2018. 

 

Din totalul veniturilor realizate de Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj în sumă de 

3.831.075 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 16,05%, respectiv în sumă 614.741 lei, iar 

subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 83,95%, respectiv suma de 

3.216.334 lei. 

 

 Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a 

fost de 3.831.075 lei, din care: 3.216.334 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile 

acordate din veniturile bugetului local şi 614.741 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de 

instituţie pe parcursul anului 2018. 

 

 Veniturile proprii, în sumă de 614.741 lei, au fost realizate, în principal, din taxe de vizitare 

muzee, vânzări de pliante şi vederi, închirieri săli pentru diverse activităţi. 

 

Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 16,05%. 

 

2. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST  „DOINA GORJULUI” 

 

Bugetul aprobat iniţial Ansamblului  Artistic Profesionist  „Doina Gorjului” la partea de 

venituri a fost în valoare de 4.915.000 lei, din care: 4.676.000 lei reprezintă subvenţii acordare în 

completarea veniturilor proprii propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 

funcţionării, dezvoltării și promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar 

diferenţa de 239.000 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.  

Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 5.101.470 lei, din care: 4.766.000 lei reprezintă 

subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 

funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 335.470 lei o constituie veniturile 

proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2018. 

 

Din totalul veniturilor realizate de Ansamblul Artistic Profesionist  „Doina Gorjului” în sumă 

de 5.077.862 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 6,61%, respectiv în sumă 335.451 lei, iar 

subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 93,39%, respectiv suma de 

4.742.411 lei. 
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 Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a 

fost de 5.077.862 lei, din care:  4.742.411 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile 

acordate din veniturile bugetului local şi 335.451 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de 

instituţie pe parcursul anului 2018. 

 

 Veniturile proprii, în sumă de 335.451 lei, au fost realizate din desfășurarea activității 

specifice. 

 

Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 6,61%. 

 

3.    ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU – JIU 

 

Bugetul aprobat iniţial Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu la partea de venituri a fost în valoare 

de 3.624.000 lei, din care: 3.039.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii 

propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării și 

promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 585.000 lei o 

constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.  

Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 3.761.000 lei, din care: 3.098.000 lei reprezintă 

subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 

funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 663.000 lei o constituie veniturile 

proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2018. 

 

Din totalul veniturilor realizate, în sumă de 3.663.092 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 

18,14%, fiind în sumă 664.710 lei, iar subvenţia alocată din bugetul propriu general al Judeţului Gorj 

reprezintă 81,86%, respectiv suma de 2.998.382 lei. 

 

 Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a 

fost de 3.663.092 lei, din care: 2.998.382 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile 

acordate din veniturile bugetului local şi 664.710 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de 

instituţie pe parcursul anului 2018 (taxe și alte venituri în învățământ, venituri din spectacole și 

manifestări culturale, venituri din prestări servicii etc). 

 

 Gradul de acoperire din veniturile proprii a cheltuielilor instituţiei a fost de 18,15%. 

           

4.  SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU JIU 

 

Bugetul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu Jiu a fost aprobat, la partea de venituri, în 

sumă de 126.399.580 lei, pe parcursul execuţiei bugetare fiind majorat la valoarea de 171.647.240 

lei, din care s-a încasat suma de 160.824.895 lei (93,70%). 
 

Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe parcursul 

anului 2018, au fost în cuantum de 8.312.186 lei. 

 

În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, 

instituție publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la veniturile planificate în sumă 

de 171.647.240 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv excedent, de 169.137.081 lei 

(98,54%) şi plăţi în sumă de 155.742.007 lei (90,74%). 

 

5.  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” – RUNCU 

 

Bugetul spitalului, la partea de venituri, a fost aprobat în sumă de 23.945.560 lei, pe 

parcursul execuţiei bugetare ajungând la valoarea de 19.270.250 lei, din care s-a încasat suma de 

18.235.963 lei (94,64%). 
 



 18 

Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe parcursul 

anului 2018, au fost în cuantum de 971.555 lei. 

 

În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu”-RUNCU, instituție publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la 

veniturile planificate în sumă de 19.270.250 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv 

excedent, de 19.207.518 lei (99,68%) şi plăţi în sumă de 18.134.979 lei (94,11%). 

 

La  data de 31.12.2018, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial 

din venituri proprii nu s-au înregistrat plăți restante. 

           
           La finele anului, diferenţa dintre: 

- suma veniturilor încasate în cuantum de 191.632.887 lei;  

- suma plăţilor efectuate în cuantum de 186.449.015 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în 

situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 186.449.015  lei, 

este de 5.183.872 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 

31.12.2018, cu excedent. 

                      

               

 III.   BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE:  
     

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 a fost aprobat prin H.C.J.Gorj nr. 

25/07.03.2018, prevederile bugetare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, fiind în 

sumă de 64.870 lei, suma încasată, respectiv plata efectuată, au fost în cuantum de 64.867 lei. 

În baza prevederilor: 

 Hotărârii nr. 478/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorității Coordonatoare şi 

de Management și în România pentru gestionarea asistenței financiare comunitare, acordată prin Fondul 

de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență 

întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara şi vara anului 2014 şi 

pentru modificarea art. 4, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii 

organizatorice a Autorității coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii 

autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene, 

Consiliul Județean Gorj, a înaintat spre decontare, în cadrul FSUE, cererea de rambursare a cheltuielilor 

efectuate pentru aducerea la stadiul tehnic inițial al obiectivului de investiție Reconstruire ”Pod 

DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”, ce s-a încadrat în prevederile 

H.G. nr. 1021/2015, respectiv pentru inundațiile din perioada 28 iulie - jumătatea lunii august 2014, în 

regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

Potrivit Acordului de implementare, art. 7 Destinația fondurilor alocate din FSUE, alin. 3, 

conform căruia: ”sumele primite de către beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi 

utilizate de către aceștia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acolo unde este cazul, 

pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii”, 

precum și  prevederilor H.C.J.Gorj nr. 25/07.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al 

Județului Gorj pe anul 2018, fondurile au fost virate în contul de disponibil al bugetului local (Sume 

recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului „plăţi 

efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” , la cap. 84.02 „Transporturi”).  
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                ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL ÎNTOCMIT LA DATA DE  31.12.2018 

 

     Atât activul cât şi pasivul bilanţier suportă un dublu criteriu de ordonare: 

 

 criteriul major, pentru active, natura lor economică, iar pentru elementele de pasiv, natura 

lor juridică; 

 criteriul minor, pentru active, lichiditatea (crescătoare) a acestora, iar pentru elementele de 

pasiv, exigibilitatea lor (crescătoare).        

 

 

A.  ACTIVE 

 

I. Activele necurente înregistrează la finele perioadei de raportare un sold de 1.085.813.606 

lei, în creştere faţă de începutul perioadei cu suma de 34.479.408 lei, pe grupe,  influenţele fiind 

prezentate mai jos: 

 

 „Active fixe necorporale” prezintă un sold de 1.769.041 lei, în descreştere faţă de începutul 

anului cu suma de 1.281.873 lei, rezultată ca diferenţă între amortizarea lunară calculată de către unele 

instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean şi înregistrarea de noi active fixe necorporale, 

după cum urmează: 

 

 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” – 23.918 lei; 

 Consiliul Judeţean Gorj – înregistrează un sold în valoare de 1.526.587 lei; 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 75.100 lei; 

 Salvamont Gorj - sold în valoare de 4.059 lei; 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - sold în  sumă de 116.105 lei; 

 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 12.822 lei; 

 Şcoala Populară de Artă - 10.450 lei. 

 

„Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi 

alte active corporale”, înregistrează  un sold de 28.240.102 lei, în creştere faţă de începutul anului cu 

suma de 2.701.148 lei, rezultată ca diferenţă între calculul amortizării lunare înregistrată la unele 

instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean precum şi ca urmare a înregistrării de noi 

mijloace fixe din această categorie: 

 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - suma de 2.372.671 lei; 

 Salvamont Gorj - sold în valoare de 536.030 lei; 

 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”- sold în valoare de 69.712 lei; 

 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - suma de 44.406 lei; 

 Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 9.074.386 lei; 

 Şcoala Populară de Artă - sold în valoare de 148.944 lei; 

 Ansamblul Artistic ,, Doina Gorjului”- 106.083 lei; 

 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare de 

2.535.963 lei; 

 Muzeul Judeţean Gorj – sold în valoare de 670.468 lei; 

 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 74.284 lei; 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 12.524.039 lei; 

 Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor Gorj – 27.497 lei; 

 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 55.619 lei. 
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„Terenuri şi clădiri” , înregistrează la finele perioadei de raportare un sold în sumă de 

1.052.903.792 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 33.194.128 lei. 

Prezintă modificări ale soldului următoarele instituţii: 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj- suma de 781.256 lei; 

 Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 910.078.142 lei; 

 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare de 

29.348.261 lei; 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 78.609.335 lei; 

 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 821.159 lei. 

 

„Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an, înregistrează un sold la 

finele perioadei de 2.889.523 lei, în creștere față de începutul anului cu suma de 18.000 lei. 

,, Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an” – 

11.148 lei, înregistrate la Consiliul Județean Gorj. 

 

                II. Activele curente înregistrează la data de 31.12.2018 un sold de 259.841.560 lei, în creştere  

faţă de începutul perioadei cu suma de 54.265.836 lei, fiind compuse din: 

                     - stocuri; 

                     - creanţe curente; 

                     - disponibilităţi; 

                      

 „Stocuri” -  reflectă un sold în valoare de 27.382.743 lei, în creştere faţă de începutul 

perioadei cu suma de 2.870.024 lei determinată de creşterea stocului de materiale consumabile, piese de 

schimb, materiale de natura obiectelor de inventar, etc, ce se regăseşte la toate instituţiile publice, 

ponderea deţinând-o Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, cu un sold în valoare de 8.900.016 lei, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj – sold de 5.879.706 lei etc. 

 

,,Creanțe curente” -  înregistrează la data de 31.12.2018 un sold de 176.819.128 lei, în creştere  

faţă de începutul perioadei cu suma de 41.996.900 lei, fiind compus din: 

 

a) „Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări” – înregistrează un sold la 

data raportării în valoare de 155.205.513  lei, în creştere faţă de soldul de la începutul 

anului cu suma de 20.958.637 lei, din care: 

           -  ,, creanțe comerciale și avansuri”, la data de 31.12.2018, înregistrează un sold în valoare de 

8.346.142 lei, în creştere față de 31 decembrie 2017 cu suma de 1.687.897 lei,  după cum urmează:  

 

         -   cont contabil 411 ,,clienţi ”- sold la data raportării – 8.304.210 lei, ponderea cea mai mare o 

deţin: 

   1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu, cu un sold în valoare de 7.624.861 lei, 

reprezentând c/val. taxelor medico-legale, servicii histopatologice prestate, chirii etc; 

               2. Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - sold în valoare de 577.438 lei; 

 

- cont 409 ,,furnizori debitori” -  23.783 lei, înregistraţi la Biblioteca Judeţeană; 

 

- cont 461 ,,debitori’’ – 18.149 lei, înregistraţi la Consiliul Județean Gorj. 

                                   

b) ,,Creanţe bugetare”- prezintă un sold  de 1.000.149 lei, în creştere faţă de începutul anului 

cu suma 425.606 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii medicale ce 

urmează a fi recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 

 

c) „Creanţe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget ”- 

prezintă un sold  de 20.613.466 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma 20.612.657 

lei. 
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                 „Total disponibilităţi” – prezintă un sold la finele perioadei de 55.639.689 lei, în creştere faţă 

de începutul perioadei cu suma de 9.398.912 lei, sold care se compune din: 

        - grupa conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie, dobândă, în sumă de 

55.096.677 lei; 

        - grupa conturi la instituţiile de credit, casa , avansuri la trezorerie în sumă de 218.307 lei 

        - grupa conturilor dobânda de încasat, alte valori, în sumă de 324.705 lei.    

         

B. DATORII 

 

Datoriile evidenţiate în bilanţul contabil întocmit la data de 31.12.2018, însumează valoarea 

de 213.515.348 lei, fiind  în creştere faţă de începutul anului cu suma de 30.775.558 lei, structurate în 

datorii necurente şi datorii curente. 

  

I. Datoriile necurente  (sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an), sunt 

în sumă de 27.477.530 lei, în scădere faţă de începutul anului cu suma de 2.457.025 lei, structurat astfel: 

 - Consiliul Judeţean Gorj - soldul contului 163 „Împrumuturi garantate” - prezintă sold în sumă 

de 26.325.070 lei; 

 -  Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg - Jiu, cu un sold în valoare de 727.705 lei; 

            -  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj: suma de 16.022 lei; 

            -  Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg - Jiu - sold în valoare de 308.092 lei; 

      -  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - suma de 63.935 lei; 

      - Serviciul Public Salvamont – sold în valoare de 36.706 lei. 

         

II. Datoriile curente prezintă un sold de 186.037.818 lei, în creştere faţă de cel înregistrat la 

începutul anului cu suma de 33.232.583 lei, fiind compuse din: 

- datorii comerciale, avansuri şi alte decontări; 

- datorii către bugete. 

     Grupa conturilor ,,datoriile comerciale şi avansuri ”- înregistrează un sold în valoare de 

4.828.815 lei, în descreştere față de 31 decembrie 2017 cu suma de 2.689.435 lei, urmare a descreşterii 

soldurilor conturilor 401 ,,furnizori interni” la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Gorj (Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean Gorj, 

etc)  

                Grupa conturilor ,,contribuţiile sociale” - la data de 31.12.2018, înregistrează un sold în 

valoare de 7.685.444 lei, în creştere faţă de 31 decembrie 2017 cu suma de 3.168.017 lei. 

 

                Grupa conturilor privind ,,salariile angajaţilor” - înregistrează un sold în valoare de 

12.750.140 lei, în creștere faţă de 31 decembrie 2017 cu suma de 3.018.280 lei. 

 

                „Venituri în avans” (Contul 472) prezintă un sold de 752.431 lei, în descreștere faţă de 

începutul anului cu suma de 125.020 lei. 

 

C. CAPITALURI PROPRII  

 

Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei este de 1.132.139.818 lei, în creştere faţă de 

începutul anului cu suma de 57.969.686 lei. 

 

Grupa conturilor „Rezerve, fonduri” înregistrează un sold în valoare de 1.000.400.448 lei, în 

creştere faţă de începutul anului cu suma de 15.598.167 lei, influență ce se regăsește la Consiliul 

Județean Gorj, la Spitalul de Urgență Târgu- Jiu, Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj și Muzeul Judeţean Gorj, astfel: 

 fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ - teritoriale  -  

,,contul contabil 103” – 985.643.808 lei, a înregistrat  o creștere în sumă de 28.939.291 lei, 

ca urmare a reevaluării bunurilor din domeniul public; 

 fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ - teritoriale  -  
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,,contul contabil 104” – 454.253 lei, sold rămas nemodificat din anul precedent; 

 rezerve din reevaluare – ,,contul contabil 105”- 14.302.387 lei, în descreștere  față de 

31.12.2017 cu suma de 13.341.124 lei. 

 

 Contul 117 „Rezultatul reportat” prezintă la data de 31.12.2018 un sold creditor în sumă de 

90.095.233 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 6.795.127 lei, urmare a închiderii contului 

121 de către toate instituţiile publice. 

 

  Contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” prezintă sold creditor în sumă de 

41.644.137 lei şi reprezintă excedent, înregistrat ca diferență  între veniturile și cheltuielile efectuate în 

exerciţiul financiar curent. 

 

   ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL 

Contul de rezultat patrimonial este acea componentă a situațiilor financiare care prezintă 

veniturile, finanțările și cheltuielile din cursul exercițiului curent.  

În cadrul contului de rezultat patrimonial, veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate 

conform contabilității de angajamente, pe tipuri de activități desfășurate de instituția publică: 

                       o Activități operaționale; 

                       o Activități financiare; 

                       o Activități extraordinare. 

             Comparabilitatea în timp a datelor este asigurată și în cadrul contului de rezultat 

patrimonial, prin prezentarea unei coloane distincte, cu valorile perioadei precedente. 

              Rezultatul patrimonial, pus în evidentă în cadrul acestei componente a situaţiilor financiare, este 

un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituţiilor publice, respectiv excedent sau 

deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte, precum și pe total, 

ca diferență între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent. 

              Rezultatul patrimonial stabilit la data de 31.12.2018 prin închiderea conturilor de venituri şi 

cheltuieli, înregistrează un excedent în sumă de 52.922.098 lei. 

              Veniturile operaţionale sunt în sumă de 460.387.293 lei în creștere față de perioada 

corespunzătoare a anului precedent cu suma de 104.414.994 lei, iar cheltuielile operaţionale  sunt în 

sumă de 406.617.203 lei, mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 58.282.783 

lei. 

     În structură, cheltuielile operaţionale se prezintă astfel: 

- salarii și contribuții sociale aferente angajaților – 232.236.481 lei, în creștere față de anul 

precedent cu suma de 45.109.793 lei; 

- subvenții și transferuri – 92.039.570 lei, în creștere față de perioada similară a anului precedent 

cu suma de 17.663.733 lei; 

- stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi – în sumă de 61.580.859 lei, în 

creștere cu suma de 1.246.225 lei; 

- cheltuieli de capital, amortizare şi provizioane – 18.333.328 lei, în descreștere cu suma de 

962.710 lei față de anul anterior; 

 

Rezultatul activității operaționale a înregistrat un excedent în sumă de 53.770.090 lei. 

 

   Veniturile financiare sunt în sumă de 18 lei, iar cheltuielile financiare sunt în sumă de 

870.255 lei și reprezintă cheltuieli cu dobânda datorată la BancPost de Consiliul Judeţean Gorj, 

pentru creditul contractat. 

Rezultatul activităţii financiare este un deficit în sumă de 870.237 lei. 
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Veniturile extraordinare sunt în sumă de 22.305 lei, iar cheltuielile extraordinare sunt în sumă 

de 60 lei, rezultând un excedent al activității extraordinare în sumă de 22.245 lei, în cadrul contului 

de rezultat patrimonial.  

 

Centrul Școlar  pentru Educație Incluzivă și Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, înregistrează ca diferență suma de 11.277.961 lei între contul de rezultat patrimonial 

şi bilanţul contabil, reprezentând venituri și cheltuieli finanțate  de Inspectoratul Şcolar Gorj.  

 

     

    POLITICI CONTABILE 

 

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, 

performanţei financiare precum şi a rezultatului patrimonial. 

Amortizarea, la activele fixe corporale şi necorporale, s-a înregistrat lunar, începând cu luna 

următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului, folosindu-se metoda  amortizării liniare. 

Scăderea  din gestiune a stocurilor s-a făcut pe baza aprobării ordonatorului principal de credite. 

Reevaluarea mijloacelor fixe s-a efectuat de către toate instituţiile.  

Activitatea de casierie s-a efectuat  în condiţii de siguranţă, cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare şi în limita plafonului de casă stabilit de către Trezoreria Statului. 

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare  

aprobate, nu s-a înregistrat  refuz de viză de control financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în 

conformitate cu legile în vigoare. 

În vederea eficientizării activităţii, ordonatorul de credite a stabilit norme proprii privind 

circuitul documentelor precum şi persoane împuternicite să efectueze operaţiunile legale de angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale. 

Disponibilităţile în valută (din conturile bancare deschise la BRD Tg-Jiu) existente în sold la 

31.12.2018 s-au convertit în lei la cursul BNR comunicat pentru data de 31.12.2018. 

Înregistrarea veniturilor şi pierderilor din diferenţele de curs valutar s-au datorat prin convertirea 

lunară a disponibilităţilor din valută în lei, calculate la fiecare sfârşit de lună, dar şi prin convertirea  

sumelor primite în disponibilităţi şi decontate în alte zile. 

Cu privire la principiile și politicile contabile aplicate de către Consiliul Județean Gorj și 

instituțiile subordonate în execuția bugetară de la data de 31.12.2018, facem următoarele precizări: 

Elementele cuprinse în situațiile financiare raportate la data de 31.12.2018 au respectat 

prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată și republicată și prevederile OMFP nr. 1917/2005 

privind normele metodologice de organizare și conducere a contabilității instituțiilor publice. În acest 

sens, amintim principiile contabile avute în vedere la  întocmirea situațiilor financiare: 

- principiul continuității activității: Consiliul Județean Gorj, împreună cu unitățile subordonate, 

își desfășoară în mod normal activitatea, asigurându-se, totodată ,continuitate în desfășurarea activității 

proprii a Consiliului Județean cât și a instituțiilor subordonate,  neexistând discontinuitate în activitate; 

- principiul permanenței metodelor: metodele de evaluare folosite au fost aplicate în mod 

consecvent de la un exercițiu la altul. De exemplu, în calculul amortizării a fost folosită metoda liniară, 

 iar contabilitatea analitică a stocurilor este organizată prin folosirea inventarului permanent, după 

metoda cantitativ valorică; 

- principiul prudenței: în cadrul evaluării efectuate la nivelul Consiliului Judeţean Gorj cât şi în 

cadrul instituţiilor subordonate s-a ţinut cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului curent 

sau raportate din anul precedent. Bunurile intrate în patrimoniu au fost înregistrate la valoarea contabilă, 

respectiv costul de achiziţie, disponibilităţile băneşti în conturile bancare în valută au fost evaluate şi 

raportate la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României; 

- principiul contabilității de angajamente: soldurile conturilor de venituri și cheltuieli au fost 

raportate în situațiile financiare de la data de 31.12.2018, conform evidențelor contabile de la această 

dată. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare 

aprobate. Nu a fost înregistrată vreo situaţie privind refuzul de viză CFP; 
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-   principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii: componentele elementelor 

de activ sau de datorii au fost evaluate separat; 

-   principiul intangibilității, a fost asigurat prin verificarea preluării datelor finale din bilanțul 

anului 2017 în bilanțul de deschidere al anului 2018; 

-   principiul necompensării, până la data de 31.12.2018, nu s-a procedat la compensări între 

elementele de activ și de datorii înregistrate în evidențele contabile ale Consiliului Județean Gorj și 

instituții subordonate; 

- principiul comparabilității informațiilor, datele prezentate în situațiile raportate asigură 

posibilitatea comparării în timp a informațiilor; 

- principiul materialității, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi în cadrul instituţiilor 

subordonate, în toate raportările financiare, orice element cu valoare semnificativă a fost prins in poziţie 

distinctă iar cele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau funcții similare, au fost 

cuprinse într-o  poziţie globală; 

- principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile contabile prezentate în 

situațiile contabile respectă realitatea economică a evenimentelor sau a tranzacțiilor ce au avut loc. 

 

 Prin politicile contabile aplicate la întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2018, s-a 

avut în vedere: 

 -  asigurarea de informații relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; 

              - credibilitate, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a 

instituției publice, sunt neutre, sunt prudente și sunt complete. 

 

                    Considerând că proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu 

general al judeţului Gorj  înregistrată la data de 31.12.2018, respectă prevederile legislaţiei în vigoare, 

propun aprobarea proiectului de hotărâre şi a anexelor la acesta, în forma prezentată. 

  

 

 

             INIȚIATOR PROIECT 

            ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

            PREȘEDINTE   

            COSMIN-MIHAI POPESCU  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII  
COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al 
Judeţului Gorj pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 
 
 Având în vedere: 
 
 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 contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, 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; 

 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 Economiei şi Finanţelor nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 980/21.04.2010 pentru aprobarea  Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2414/07.10.2010 pentru completarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 980/2010; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31.12.2014; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, 
precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 
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raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
629/2009; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3315/2017 pentru modificarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 3.244/2017;  

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 

  
 luând în considerare: 

 
 Prevederile art. 91, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată, 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. (4), lit. b) din aceeaşi lege, potrivit căruia, 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”; 
 Prevederile art. 57, alin. (1), lit. a) şi b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: ,,ordonatorii principali de credite întocmesc şi 
prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile 
anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1, alin. (2) din prezenta lege în următoarea structură: 
a) la venituri: 
       - prevederi bugetare iniţiale; 
       - prevederi bugetare definitive; 
       - încasări realizate; 
b) la cheltuieli:  
       - credite bugetare iniţiale; 
       - credite bugetare definitive; 
       - plăţi efectuate,” 

şi prevederile alin. (3) şi alin. (4) din acelaşi articol care precizează că: ,,ordonatorii principali 
de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de 
performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi pe cele 
obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale” şi respectiv, 
”situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de 
credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative”;   
 Prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, prin care se prevăd şi se 
autorizează, pentru anul bugetar respectiv, veniturile pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe 
destinaţii şi ordonatori principali de credite, respectiv pe surse de finanţare, cu detalierea pe secţiuni, pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, potrivit clasificaţiei economice în vigoare; 
 
 precum şi în conformitate cu: 

 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/16.02.2018 de aprobare a bugetului propriu general al 
Judeţului Gorj pe anul 2018;  
      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/07.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 
      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 32/26.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 67/27.04.2018 privind modificarea repartizării 
excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 88/25.06.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 98/25.06.2018 privind modificarea repartizării 
excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100/24.07.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 111/10.08.2018 privind validarea dispoziției nr. 
445/03.08.2018, emisă de Președintele Consiliului Județean Gorj în temeiul art. 82 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 112/24.08.2018 privind modificarea repartizării 
excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 120/17.09.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 123/28.09.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/29.10.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 153/07.11.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 157/28.11.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 168/10.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 172/18.12.2018 privind validarea dispoziției nr. 
792/12.12.2018, emisă de Președintele Consiliului Județean Gorj în temeiul art. 82 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 173/18.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2018;  
 

BUGETUL PROPRIU GENERAL INIȚIAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2018 a 
fost aprobat la valoarea 402.154.400 lei - la partea de venituri şi în sumă de 425.223.080 lei - la 
partea de cheltuieli, structurat pe următoarele bugete componente: 

 

239.420.790; 
59,53%

162.668.740; 
40,45%

64.870;                 
0,02%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2018   (venituri - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri
proprii
buget fonduri externe nerambursabile
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262.489.470; 
61,73%

162.668.740; 
38,25%

64.870;            
0,02%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2018   (cheltuieli - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din
venituri proprii
buget fonduri europene

 
   

Ca urmare a adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, ce au avut la bază 
expunerile de motive ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi rapoartele compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al autorităţii publice judeţene, întocmite în conformitate cu  prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, motivate fie 
de aplicarea prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat, precum şi pentru aplicarea 
unor măsuri privind raţionalizarea şi eficientizarea cheltuielilor publice sau ca urmare a unor propuneri 
determinate de necesităţile obiective apărute pe parcursul anului în execuţia bugetară. 

 
BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2018 a 

fost în sumă 474.768.580 lei - la partea de venituri şi la valoarea de 503.280.210 lei - la partea de 
cheltuieli, structurat după cum urmează:  
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299.322.080; 
59,47%

203.893.260; 
40,51%

64.870;
0,01%

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2018 (cheltuieli - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii

bugetul fondurilor externe

  
 
 

Pe bugete componente, situația se prezintă astfel: 
 
I.    BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 

 
- la partea de venituri:  

                        -  prevederi bugetare iniţiale – 239.420.790 lei, din care veniturile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 190.359.000 lei (79,51%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 49.061.790 lei (20,49%); 
                        - prevederi bugetare definitive – 270.810.450 lei, din care veniturile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 207.160.850 lei, reprezentând un procent de 76,50%  şi veniturile 
secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 63.649.600 lei, respectiv un procent de 23,50%; 
                             - încasări realizate – 241.667.903 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 203.465.077 lei (84,19%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
38.202.826 lei (15,81%). 
 

- la partea de cheltuieli: 
                        -  credite bugetare iniţiale – 262.489.470 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 190.359.000 lei (72,52%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
72.130.470 lei (27,48%); 
                        -  credite bugetare definitive – 299.322.080 lei, din care cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 211.376.850 lei (70,62%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 87.945.230 lei (29,38%); 
                             - plăţi efectuate – 237.344.532 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 201.953.529 lei (85,09%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
35.391.003 lei (14,91%). 
 

În anul 2018, din excedentul înregistrat la finele anului 2017, în sumă de 35.839.138,28 lei, a 
fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2/23.01.2018, repartizarea unei sume din 
excedentul anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj,  înregistrat 
la data de 31.12.2017, repartizare modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 
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14/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018 și, ulterior, 
pe parcursul anului, prin hotărâri ale Consiliului Județean Gorj, astfel că, în forma finală, față de suma 
de 4.319.335,80 lei, destinată finalizării obiectivului de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 
peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj” ( reprezentând subvenții repartizate 
prin H.G. nr. 312/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de 
calamități naturale produse de inundații și rămase în excedentul bugetului local cf. art. 3 din O.U.G. nr. 
90/2017), au fost aprobate: 
- sume în cuantum de 19.976.290 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
- sume în cuantum de 4.216.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare, alocate 
în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj conform O.U.G. nr. 
11/2018, art. 3 (,,Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, în anul 2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza 
excedentul bugetului local pentru a finanța și cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corecțiile 
financiare aferente proiectelor, cheltuielile cu sentințele civile definitive, pentru plata arieratelor, 
precum și pentru rambursarea împrumuturilor contractate numai în cazul în care din veniturile proprii 
și din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot 
acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.”); 
- sume în cuantum de 7.327.512,48 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 
din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent. 

Pe parcursul exercițiului bugetar a fost utilizată suma de 1.081.002 lei, având ca scop 
acoperirea golurilor temporare de casă aferente secțiunii de funcționare, în sumă de 1.000.000 lei, 
respectiv finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în sumă de 81.002 lei. 

Totodată, s-a utilizat suma de 4.216.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
funcționare, alocate în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
conform O.U.G. nr. 11/2018, precum și suma de 15.466.112 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare. 

 Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3809/18.12.2018, precum şi Contul 
de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2018, după deducerea sumelor utilizate, în cuantum de 
20.763.114 lei, s-a înregistrat pentru anul 2018 un excedent în sumă de 4.323.371,35 lei, rezultând 
astfel, la finele anului, un excedent cumulat în sumă de 40.162.509,63 lei. 

 
Pe anul 2018, la partea de venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 

270.810.450 lei, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 239.420.790 lei, execuţia 
bugetară a veniturilor încasate la finele anului 2018, înregistrând o valoare de 241.667.903 lei 
(procent de realizare de 89,24%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat 
valoarea 299.322.080 lei, în creştere faţă de valoarea iniţială care a fost de 262.489.470 lei, valoarea 
plăţilor efectuate fiind de 237.344.532 lei (procent de realizare de 79,29%). 

 
Sursele de venituri înscrise în bugetul local pe anul 2018 sunt prezentate în tabelul ce 

urmează, astfel: 
                                                                                                                                       - lei - 

COD DENUMIRE INDICATOR 
PROGRAM 

INITIAL  
2018 

PROGRAM 
DEFINITIV 

2018 

REALIZAT 
2018 % 

  TOTAL VENITURI  239.420.790 270.810.450 241.667.903 89,24 
  I.Total venituri proprii (a+c), din care: 44.051.000 43.356.250 43.280.021 99,82 

04.02 
a. Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit, din care: 40.556.000 41.303.800 41.303.798 100,00 

04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit 28.682.000 29.836.000 29.836.798 100,0 

04.02.04 
sume alocate de Consiliul Judeţean pentru 
echilibrarea bugetelor locale 11.874.000 11.467.000 11.467.000 100,0 

https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=43181794&d=2019-05-09#p-43181794
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkmbqg43a/legea-nr-2-2018-a-bugetului-de-stat-pe-anul-2018?d=2019-05-09
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11.02 
b. Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, din care: 79.629.000 96.876.000 93.607.958 96,63 

11.02.01 

sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pt. finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor  39.074.000 42.459.000 39.190.958 92,30 

11.02.05 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 5.600.000 

 
5.600.000 

 
5.600.000 100,0 

11.02.06 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pt. echilibrare bugete locale 34.955.000 48.817.000 48.817.000 100,0 

  c. Alte surse de venituri proprii  3.495.000 2.052.450 1.976.223 96,29 

16.02 

Taxe pe utilizare bunuri, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 
activităţi, din care: 1.600.000 944.000 940.328 99,61 

16.02.02 impozit pe mijloacele de transport 1.256.000 700.000 706.515 100,93 

16.02.03 
taxe şi tarife pt. eliberare de licenţe şi 
autorizaţii de funcţionare 344.000 244.000 233.813 95,83 

30.02 Venituri din proprietate, din care: 32.000 34.420 58.343 169,5 
30.02.05 venituri din concesiuni şi închirieri 32.000 34.420 58.343 169,5 

33.02 
Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi, din care: 780.000 766.990 671.296 87,52 

33.02.13 
Contributia de întreținere a persoanelor 
asistate 765.000 751.000 652.902 86,94 

33.02.27 
contribuţia lunară a părinţilor pentru 
întreţinerea copiilor 9.000 13.310 16.062 120,69 

33.02.50 
alte venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi 6.000 2.680 2.332 87,01 

35.02 Amenzi, penalităţi şi confiscări, din care: -47.000 306.040 306.052 100,0 
35.01.00 Venituri din amenzi și alte sancțiuni  0 0 - 
35.02.50 alte amenzi, penalităţi şi confiscări -47.000 306.040 306.052 100,0 
36.02 Diverse venituri, din care: 1.130.000 1.000 127 12,70 
36.02.50 alte venituri  1.130.000 1.000 127 12,70 

39.02 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituţiilor publice, din care: 0 0 77 - 

39.02.01 
venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituţiilor publice 0 0 77 - 

37.02  d. Transferuri voluntare -  total, din care:  3.600 3.600 100,0 
37.02.01 donaţii şi sponsorizări  3.600 3.600 100,0 

42.02. 
f. Subvenţii de la bugetul de stat – total, 
din care: 105.879.180 120.726.160 90.755.579 75,17 

42.02.16 

Subvenţii din veniturile proprii ale 
Ministerului Sănătăţii pt. finanţarea 
investiţiilor în sănătate,din care:  18.000 17.564 97,58 

42.02.16.01 

Subvenţii de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale și echipamentelor de 
comunicații in urgență în sănătate 
  18.000 17.564 97,58 

42.02.21 
pentru finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 66.679.000 66.432.000 66.395.708 99,95 

42.02.28 Subvenții primite din fondul de Intervenție 0 2.545.000 2.250.220 88,42 

42.02.51 

Sume primite de la bugetul de stat pt. 
finantarea unor programe de interes 
national,din care:  533.000 512.637 96,18 

42.02.51.01 

Subvenții de la bugetul de stat pt. 
finantarea unor programe de interes 
national, destinate sectiunii de funcționare 
a bugetului local 
  493.000 472.647 95,87 
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42.02.51.02 

Subvenții de la bugetul de stat pt. 
finantarea unor programe de interes 
national, destinate sectiunii de dezvoltare e 
a bugetului local 
  40.000 39.990 99,98 

42.02.65 
finanțarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală 37.919.180 49.919.180 19.379.439 38,82 

 
42.02.69 
 
 

Subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale necesare sustinerii derularii 
proiectelor  finantate din fonduri externe 
nerambursabile FEN postaderar, aferente 
perioadei 2014-2020 
 1.281.000 1.278.980 2.200.011 172,01 

46.02 Alte sume primite de la UE 0 0 11.806.681 - 
46.02.04 Alte sume primite din fonduri  0 0 11.806.681 - 

48.02 

g. Sume primite de la UE/ alţi donatori în 
contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, 
din care: 9.861.610 9.848.440 2.214.064 22,48 

48.02.01 
 Fondul European de Dezvoltare 
Regională, din care: 9.745.610 8.361.830 1.613.503 19,30 

48.02.01.01 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anul curent 8.003.000 7.989.830 1.214 0,02 

48.02.01.02 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anii anteriori 372.000 372.000 412.289 110,83 

48.02.01.03 prefinanțări 1.370.610  1.200.000 - 

48.02.02 Fondul Social European din care: 0 1.370.610 494.021 36,04 

48.02.02.01 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anul curent 0 0 75.741 - 

48.02.02.03 prefinanțări 0 1.370.610 418.280 30,52 

48.02.15 
Programe comunitare finanţate in 
perioada 2014-2020, din care: 116.000 116.000 106.540 91,84 

48.02.15.01 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anul curent 116.000 116.000 79.192 68,27 

48.02.15.02 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
ani anteriori   27.348 - 

      
 

În structură, ponderea veniturilor realizate, pe surse de finanţare, se prezintă astfel: 
 

41.303.798; 
17,09%

93.607.958; 
38,73%1.976.223;            

0,82%

90.755.579; 
37,55%

14.020.745;          
5,80% 3.600;                       

0,01

PONDEREA VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2018- lei

cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit

sume defalcate din TVA

alte surse de venituri proprii

subvenţii de la bugetul de stat

sume primite de la UE

transferuri voluntare
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 În totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii realizate din activitatea proprie au fost 
prevăzute iniţial în sumă de 3.495.000 lei, comparativ cu veniturile proprii definitive în valoare de 
2.052.450 lei, execuţia bugetară a acestora cumulând, la finele anului, suma de 1.976.223 lei, 
reprezentând un procent de realizare de 96,29% din prevederile definitive.  

 
Pe principalele surse de venituri proprii, ca urmare a analizei bugetare şi financiare efectuate, 

acestea se prezintă după cum urmează:  
  - Impozitul  pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice, fiind constituit din 

cota de 40% din sumele încasate de consiliile locale de pe raza judeţului şi virată trimestrial de către 
acestea, a fost estimat iniţial în sumă de 1.256.000 lei,  programul definitiv fiind de 700.000 lei, 
realizându-se în procent de 100,93%, respectiv în sumă de 706.515 lei;  

- Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, fiind constituite din 
taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de 
amplasare şi acces la drumurile publice de interes judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a 
drumurilor publice 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, au 
fost estimate în bugetul iniţial la valoarea de 344.000 lei, programul definitiv fiind de 244.000 lei, 
înregistrând un procent de realizare de 95,83% raportat la nivelul realizat, respectiv valoarea de  
233.813 lei; 
           - Venituri din concesiuni şi închirieri, reprezentând sume ce se încasează în baza contractelor 
astfel încheiate, respectiv închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor publice judeţene (ampriza 
şi zona de siguranţă), în vederea amplasării şi 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 etc. Aceste venituri au fost 
estimate iniţial în sumă de 32.000 lei, programul definitiv fiind de 34.420 lei, din care a fost realizată 
suma de 58.343 lei, înregistrând un procent de încasare de 169,5 % raportat la nivelul valoric 
realizat; 

- Venituri din prestări servicii şi alte activităţi provin din venituri reprezentând contravaloarea 
contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrele aparţinând Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, venituri din 
contribuţia lunară a părinţilor pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum şi din alte venituri propuse a 
fi realizate de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, estimate iniţial la 
valoarea de 780.000 lei, iar ca prevederi definitive atingând suma de 766.990 lei, încasările efective 
înregistrând o sumă de 671.296 lei, realizările reprezentând procentual 87,52 % comparativ cu 
prevederile bugetare definitive; 

- Venituri din  amenzi, penalităţi şi confiscări, reprezentând încasări din amenzile ce se aplică pe 
drumurile judeţene pentru mijloacele de transport agabaritice ori pentru nerespectarea acordurilor/ 
autorizaţiilor emise de structurile de specialitate ale Consiliului Judeţean, contravaloarea penalităţilor de 
întârziere calculate şi încasate de la operatorii economici pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale 
ce decurg din contractele de achiziţii publice ale instituţiei pentru furnizarea de produse, prestarea de 
servicii, executarea de lucrări etc., au fost estimate ca prevedere finală la suma de 306.040 lei, 
realizându-se în sumă de 306.052 lei, respectiv în procent de 100,00%; 

- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, reprezintă veniturile din casarea 
bunurilor scoase din funcţiune şi valorificate, în condiţiile legii, fiind încasate în valoarea de 77 lei; 

- Veniturile din donaţii şi sponsorizări o constituie acele surse extrabugetare provenite din donaţiile 
efectuate de diverse persoane fizice şi juridice din ţară şi/sau străinătate şi sponsorizările încasate de la 
diverşi operatori economici, sume alocate cu destinaţii exacte (de exemplu: donaţii şi sponsorizări pentru 
activitatea de protecţie şi asistenţă socială a copiilor, bătrânilor, persoanelor cu handicap din centrele de 
îngrijire şi asistenţă socială ale Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj, aceste venituri înregistrând prevederi finale în sumă de  3.600 lei, execuţia lor fiind în valoare 
de 3.600 lei, cu un procent de realizare de 100,0 0%;  
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- Alte venituri, cum ar fi, de exemplu: actualizare popriri delegații, încasate la bugetul propriu al 
Judeţului Gorj, de la Muzeul Județean Gorj, înregistrând prevederi definitive în sumă de 127 lei, au fost 
realizate în procent de 100%, respectiv în sumă de 127 lei. 

 
Prin adoptarea Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, s-au repartizat Judeţului 

Gorj sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat astfel: 
  
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018 au fost repartizate iniţial în sumă 

de 79.629.000, iar ca prevederi bugetare definitive au cumulat suma de 96.876.000 lei, încasările 
efective fiind de 93.607.958 lei, în procent de 96,63%, după cum urmează: 

 
 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului: 
                        -  prevederi bugetare iniţiale     –  39.074.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive  –  42.459.000 lei; 
                        - încasări realizate                     –  39.190.958 lei (92,30%), 

  respectiv pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap şi pentru acordarea de produse lactate, de panificaţie şi fructe și legume, 
finanțarea unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 
pentru cheltuieli prevăzute la art.104, alin.2, lit.b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
finanțarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor și contribuții la salarizarea 
personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară. 

 
 pentru drumurile judeţene şi comunale: 
                         - prevederi bugetare iniţiale     –   5.600.000 lei; 
                         - prevederi bugetare definitive  –  5.600.000 lei; 
                         - încasări realizate                    –   5.600.000 lei (100%); 
 
  pentru echilibrarea bugetelor locale, din care bugetului propriu al Judeţului Gorj i-a revenit cota 

de 27%: 
                        - prevederi bugetare iniţiale      –   34.955.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive  –    48.817.000 lei; 
                        - încasări realizate                     –   48.817.000 lei (100%). 
 

Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2018 au fost în sumă de 40.556.000 lei 
ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 41.303.800 lei ca prevederi bugetare definitive, încasările 
efective fiind de 41.303.798 lei, respectiv în procent de 100%, detaliate astfel: 

 
 cote din impozitul pe venit: 
                        - prevederi bugetare iniţiale           – 28.682.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive       –  29.836.800 lei; 
                        - încasări realizate                         –  29.836.798 lei  (100% din totalul prevederilor 

bugetare definitive); 
 
 
 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 
                        - prevederi bugetare iniţiale         –  11.874.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive      –  11.467.000 lei; 

                   - încasări realizate                        –  11.467.00 lei  (100% din totalul prevederilor  
bugetare definitive). 

 
Pe ansamblu, sumele repartizate din unele venituri ale bugetului de stat în anul 2018, se 

prezintă grafic după urmează: 
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Subvenţiile de la bugetul de stat pe anul 2018 au fost în sumă de 105.879.180 lei ca prevederi 
bugetare iniţiale şi în sumă de 120.726.160 lei ca prevederi bugetare definitive, sumele încasate fiind 
în cuantum de 90.755.579 lei (reprezentând 75,17 % din totalul prevederilor bugetare definitive), 
după cum urmează: 

 
 
 subvenţii din venituri propirii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea 

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate : 
                       - prevederi bugetare iniţiale        –  0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive    –   18.000 lei; 
                       - încasări realizate                      –   17.564 lei  (97,58% față de prevederile bugetare  

definitive); 
 
 subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

(FEN): 
                       - prevederi bugetare iniţiale      –   1.281.000 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –   1.278.980 lei; 

           - încasări realizate                     –   2.200.011 lei  (172.01% față de prevederile bugetare  
definitive);  

 
 subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național : 
                       - prevederi bugetare iniţiale      –   0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –  533.000 lei; 
                       - încasări realizate                     –  512.637 lei  (96,18 % față de prevederile bugetare  

definitive); 
 subvenţii primite din Fondul de Intervenție: 
                       - prevederi bugetare iniţiale      –  0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   2.545.000 lei; 
                       - încasări realizate                    –   2.250.220 lei  (88,42 % față de prevederile bugetare  

definitive); 
         Din sumele încasate în anul 2018, în valoare de 2.545.000 lei, reprezentând subvenții din Fondul 
de Intervenție, alocate pentru unităţile administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, la finele 
anului 2018 a fost restituită la bugetul de stat suma de 294.780 lei, reprezentând sume neutilizate din 
Fondul de Intervenție conform HG 312/2017, reflectate în excedentul bugetului local, sume alocate 
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pentru obiectivul de investiții „Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, 
Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj”, rezultând la 31.12.2018 o  execuție la acest indicator în sumă de 
2.250.220 lei. 
 
 finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală: 
                       - prevederi bugetare iniţiale       –   37.919.180 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –   49.919.180 lei; 
                       - încasări realizate                     –   19.379.439 lei  (38,82% din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 
 
  subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: 
                       - prevederi bugetare iniţiale     –   66.679.000 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   66.432.000 lei; 
                       - încasări realizate                    –   66.395.708 lei  (99,95 % din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 
 
            La indicatorul „alte sume primite de la UE pentru programe operationale finantate din 
cadrul financiar 2014-2020”, sumele încasate au fost în cuantum de 11.806.681 lei. 
 

Sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări pe anul 
2018 au fost în sumă de 9.861.610 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 9.848.440 lei ca 
prevederi bugetare definitive, sumele încasate fiind în cuantum de 2.214.064 lei (reprezentând 
22,48% din totalul prevederilor bugetare definitive), după cum urmează: 
 
 Fondul European de Dezvoltare Regională: 
                       - prevederi bugetare iniţiale       –  9.745.610 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive    –  8.361.830 lei; 
                       - încasări realizate                      – 1.613.503 lei (19,30% față de prevederile bugetare  

definitive); 
 
 Fondul Social European: 
                       - prevederi bugetare iniţiale      –   0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   1.370.610 lei; 
                       - încasări realizate                    –   494.021 lei (36,04% față de prevederile bugetare  

definitive); 
 
 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020: 

 
                       - prevederi bugetare iniţiale       –  116.000 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –  116.000 lei; 
                       - încasări realizate                     –   106.540 lei (91,84 % față de prevederile bugetare  

definitive); 
 

 
 
Raportat la prevederile bugetare definitive ale anului 2018 în sumă de 270.810.450 lei, veniturile 
totale realizate au fost în sumă de 241.667.903 lei, reprezentând un procent de realizare de 89,24%. 
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241.667.903; 
89,24%

29.142.547; 
10,76%

VENITURI 2018- PONDEREA ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN TOTALUL 
PREVEDERILOR BUGETARE DEFINITIVE - lei

încasări realizate venituri nerealizate

 
 
 

 
Cheltuielile înscrise în bugetul local pe anul 2018, pe titluri bugetare, sunt prezentate în tabelul 

de mai jos, după cum urmează:                                                                      
                           - lei - 

COD DENUMIRE INDICATOR 
PROGRAM 

INIŢIAL 
2018 

PROGRAM 
DEFINITIV 

2018 

REALIZAT 
2018 % 

 
 TOTAL CHELTUIELI, din care: 262.489.470 299.322.080 237.344.532 79,29 
10 cheltuieli de personal 70.253.510 81.472.520 81.209.691 99,68 
20 bunuri şi servicii 22.966.700 29.116.720 24.766.320 85,06 
30 dobânzi 800.000 864.000 864.000       100 
50 fond de rezervă 500.000 979.820 0 0 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 11.024.000 11.383.060 10.976.624 96,43 

55 alte transferuri 19.000 44.200 44.174 99,94 

58 
proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile, din care: 11.032.520 11.340.450 488.330 4,31 

57 asistenţă socială 72.705.640 74.351.640 71.212.441 95,78 
59 alte cheltuieli 9.123.150 10.514.200 10.187.440 96,89 
71 active nefinanciare 61.052.950 76.524.680 34.932.924 45,65 
72 active financiare 0 15.100 15.100 100 
81 rambursări de credite 3.012.000 3.012.000 3.008.592 99,89 
85 plăţi din anii precedenţi 0 -296.310 -361.104  

 
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este 

deţinută de cheltuielile de personal cu o pondere de 34,11%, cheltuielile cu asistenţa socială cu o 
pondere de 29,91%, urmate de cheltuielile cu activele nefinanciare cu o pondere de 14,67%, cheltuieli 
cu bunuri și servicii cu o pondere de 10,40%, ș.a., aşa cum se prezintă în diagrama ce urmează:  
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81.209.691;     
34,11%

24.766.320;      
10,40%

864.000;               
0,36%10.976.624;          

4,61%
44.174;           
0,02%

488.330;           
0,21%

71.212.441; 
29,91%

10.187.440; 
4,28%

34.932.924;       
14,67%

15.100;            
0,01%

3.008.592;             
1,26% -361.104;                    

-0,15%

PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE, 
POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2018 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale administraţiei
publice
alte transferuri

proiecte cu finanţare FEN

asistenţă socială

alte cheltuieli

active nefinanciare

active financiare

rambursări de credite

sume recuperate din anii precedenti

 
 

 
Pe capitole de cheltuieli, ponderea deţinută în totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei 

bugetare, se prezintă astfel: 
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Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare este 

capitolul bugetar 68.02 „Asistenţă socială”, reprezentând 56,92%, urmat de capitolul bugetar 84.02 
„Transporturi” cu o pondere de 18,94% şi de capitolul bugetar 67.02 „Cultură,recreere și religie” cu 
o pondere de 10,32%. 

 
Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate la nivelul bugetului 

local este prezentată în diagrama de mai jos:  
 

          

201.953.529; 
85,09%

35.391.003; 
14,91%

Buget local la 31.12.2018
Plăţi efectute pe secţiuni - lei

secţiunea de
funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
 

 

17.611.419;        
7,42%

2.017.383;        
0,85%

864.600;               
0,36%

354.881;            
0,15%

239.729; 
0,10%

5.661.257;           
2,39%

2.640.500;         
1,11%

24.499.473;        
10,32%

135.095.819; 
56,92%

2.152.354; 
0,91%

1.245.109;           
0,52%

44.962.008;     
18,94%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2018- lei

cap.51.02 Autorităţi executive

cap.54.02 Alte servicii publice generale

cap.55.02 Tranzacţii, datorie publică şi împrumuturi

cap.60.02 Apărare

cap.61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională

cap.65.02 Învăţământ

cap.66.02 Sănătate

cap.67.02 Cultură, recreere, religie

cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială

cap.70.02 Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe

cap.74.02 Protecţia mediului

cap.84.02 Transporturi
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Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul 
secţiunii de funcţionare a bugetului local la data de 31.12.2018, se prezintă conform diagramei de 
mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul plăților efectuate în cadrul secțiunii 
de funcționare este deţinută de cheltuielile de personal cu o pondere de 40,09%, cheltuielile cu 
asistenţa socială cu o pondere de 35,16%, urmate de cheltuielile cu bunuri și servicii cu o pondere de 
12,23% etc. 
           
  În cadrul secţiunii de funcţionare sunt asigurate sume pentru următoarele tipuri de cheltuieli: 
 - cheltuieli de personal - reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean, inclusiv indemnizaţiile consilierilor judeţeni, pentru participarea acestora la 
şedinţele Consiliului Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de specialitate ale autorităţii 
publice judeţene, pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiei de autoritate teritorială și ordine 
publică și altor comisii legal constituite, plata personalului angajat în cadrul instituţiilor publice de 
subordonare judeţeană, inclusiv contribuțiile la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, 
plata indemnizațiile de delegare acordate în condițiile legii, precum şi plata voucherelor de vacanță, 
potrivit legislației în vigoare; 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii, reprezentând cheltuieli de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor 
privind consumurile curente de gaze, energie, telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale, 
consumuri de rechizite şi materiale pentru funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul 
administraţiei şi, în consecinţă, în beneficiul cetăţenilor, cheltuieli de protocol şi reprezentare, cu 
consumurile de carburant, materiale și piese auto, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în 
afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, cheltuieli de mentenanță echipamente și programe 
informatice, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere 
a activităţilor şi obiectivelor ce intră în competenţa de rezolvare a autorităţii publice judeţene şi a 
instituţiilor publice din subordine; 
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- dobânzi si rambursari, aferente împrumutului contractat prin credit bancar, pentru execuţia 
obiectivului de investiţie privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni – Târgu -Cărbuneşti 
- Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”.  
- alte transferuri, reprezentând contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de 
membru,  la organismul internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene, aprobată prin hotărâre de 
consiliu judeţean, precum și regularizarea sumelor aparținând bugetului de stat, încasate în cadrul titlului 
85 „plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”; 
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice, reprezentând sume alocate în completarea 
veniturilor proprii pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiilor autofinanţate subordonate Consiliului 
Judeţean; 
- alte cheltuieli, reprezentând cotizaţii la organisme interne – Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene 
din România, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud – Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor 
Publice de Salubrizare, Asociaţia ,,Inimi de gorjeni’’, Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de 
Artă din România, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei, Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Gorj, plăţi efectuate conform nivelului cotizaţiilor stabilite la ultimele adunări generale 
ale acestor asociaţii şi aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean. 
 

Plăţile efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2018, se 
prezintă conform diagramei de mai jos: 
 
 

 
  

Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2018 se prezintă 
după cum urmează: 

 
Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”  

          - credite bugetare iniţiale – 22.319.120 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 20.577.150 lei (92,20%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
1.741.970 lei (7,80%); 
          - credite bugetare definitive – 19.803.740 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 17.487.430 lei (88,30%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
2.316.310 lei (11,70%); 
            -  plăţi efectuate – 17.611.419 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 
de 17.320.772 lei (98,35%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 290.647 lei 
(1,65%). 

19.516;               
0,05%

488.330;                      
1,37%

34.932.924;            
98,35%

15.100;                     
0,04% -64.867;                        

-0,18%

Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local, la data 
de 31.12.2018 - lei

transferuri intre unitati ale administratiei
publice

proiecte cu finanţare externă
nerambursabilă

active nefinanciare

active financiare

sume recuperate din anii precedenti
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În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi buna 

desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.  
 
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 
 
 15.009.849 lei - cheltuieli de personal, reprezintă cheltuielile cu salariile personalului din 

cadrul aparatului de specialitate al instituţiei, respectiv funcţionari publici şi personal contractual, 
indemnizaţiile consilierilor judeţeni, acordate în temeiul legii, pentru participarea acestora la şedinţele 
publice ale Consiliului Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de specialitate ale autorităţii 
publice judeţene, cheltuielile aferente contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de 
stat, precum şi indemnizaţiile de delegare, precum şi plata voucherelor de vacanță, plătibile în condițiile 
legii;   
 

 1.260.260 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile curente ale instituţiei, 
necesare pentru buna funcţionare 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 pentru funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi 
folosul administraţiei şi, în consecinţă, în beneficiul cetăţenilor, cheltuieli de protocol şi reprezentare, cu 
consumurile de carburant, cheltuieli cu materiale și piese auto, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în 
judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, cheltuieli cu mentenanța echipamentelor din 
dotare și a programelor informatice, cheltuieli cu întreţinerea şi repararea echipamentelor IT, precum şi 
orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi 
obiectivelor ce intră în responsabilitatea şi competenţa legală de rezolvare a autorităţii publice judeţene. 
 
            Astfel, pe grupe de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel: 
 

 22.859 lei - furnituri de birou (rechizite şi alte materiale consumabile necesare desfăşurării 
activităţii instituţiei şi asigurării depunerii/implementării, în bune condiţii, a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă aflate în diferite stadii de evaluare şi/sau de execuţie la autorităţile de management, după 
caz; 

   7.472 lei  - materiale pentru curăţenie; 
 126.190 lei - încălzit, iluminat şi forţă motrică (consum energie electrică şi gaze); 
  15.720 lei - apă, canal şi salubritate (apă, canal şi ridicat gunoi – contracte cu operatorii 

economici de specialitate); 
 98.633 lei - carburanţi şi lubrifianţi (contravaloare bonuri benzină şi motorină pentru 

autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean); 
 7.466 lei - transport (sume alocate pentru decontarea consumului de carburanţi); 
 111.155 lei - poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet (contravaloare abonamente şi convorbiri 

telefonice, internet, taxe poştale, timbre şi mărci poştale, conform contractelor de achiziţii încheiate cu 
operatorii economici de specialitate); 

 502.224 lei - alte bunuri şi prestări de servicii cu caracter funcţional (prestări de servicii diverse, 
servicii de pază, achiziţionare materiale consumabile pentru tehnica de calcul, servicii de spălătorie auto, 
servicii de tipărire – precum tipărirea Monitorului Oficial al Judeţului, contravaloare service centrală 
telefonică, mentenanță și suport operațional pentru aplicațiile informatice din dotare, servicii de 
actualizare a programului legislativ achiziționat etc.); 

 19.516 lei - reparaţii curente (revizii şi reparaţii auto); 
 58.559 lei - obiecte de inventar (au fost achiziţionate imprimante, monitoare, hard extern, 

mobilier, aparat aer condiționat, etc); 
 17.837 lei - deplasări interne şi externe, detaşări, transferări (au fost decontate serviciile de 

deplasare pentru delegaţiile care s-au deplasat în interes de serviciu precum și pentru participarea la 
întâlnirea cu reprezentanții companiei TMR, ce a avut loc la Bratislava, Republica Slovacia, având ca 
scop promovarea proiectului Rânca; 

 10.881 lei - cărți, publicații și materiale documentare; 
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 5.566  lei - consultanță și expertiză; 
 20.049 lei - pregătire profesională (cursuri de perfecţionare); 
 6.799 lei - protecţia muncii, respectiv analizele medicale efectuate conform legislaţiei în vigoare; 
 87.661 lei - reclamă şi publicitate (publicare anunţuri diverse, c/val servicii mass-media, în 

condiţiile legii); 
 5.596 lei - protocol şi reprezentare (produse şi obiecte de protocol şi reprezentare, potrivit 

actelor normative în vigoare şi/sau plafoanelor reglementate prin lege); 
 18.762 lei - prime de asigurare non - viaţă (asigurările CASCO şi RCA la autoturismele din 

dotare); 
 10.030 lei - executare silită creanţe bugetare; 
 107.285 lei - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

 
       44.174 lei alte transferuri, reprezentând regularizarea sumelor aparținând bugetului de 

stat, încasate în cadrul titlului 85 „plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” 
de către Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj , Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Târgu Jiu și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în valoare de 25.174 
lei, precum și contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru,  
la organismul internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene, în sumă de 19.000 lei. 

  
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 (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. ARE deţine statutul 
de observator în cadrul CLRAE. Reprezentanții Comitetului Regiunilor şi CLRAE sunt membrii ai 
Biroului ARE. 
 
Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene vizează: 

 promovarea democraţiei regionale şi a principiilor subsidiarității și complementarității în Europa; 
 sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene; 
 încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei; 
 sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere; 
 dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și bună practică; 
 protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei. 

 
Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat aderarea la 

Ansamblul Regiunilor Europene, astfel încât judeţul Gorj a devenit regiune membră a acestei 
organizaţii. În calitate de membru cu drepturi depline, conform Statutului Ansamblului Regiunilor 
Europene, Consiliul Judeţean Gorj este obligat să achite o contribuţie financiară anuală. 

 
     Prin adresa Ansamblului Regiunilor Europene, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 

15184 din 04.12.2017, a fost comunicat cuantumul cotizației datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în 
numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al 
ARE, pentru anul 2018, respectiv 3.973,00 Euro, calculată cu formula: {Cotizația de bază + Populație x 
(PIB relativ)2/200} x rata inflației. Calitatea de membru al Ansamblului Regiunilor Europene este 
garantată de plata anuală a cotizației.  

Astfel, în baza adresei Ansamblului Regiunilor Europene, s-a prevăzut în bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2018, suma de 19.000 lei, echivalentul cotizației către Ansamblul Regiunilor 
Europene, în cuantum de 3.973,00 Euro. 
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De asemenea, facem precizarea că la suma de 3.973,00 Euro, reprezentând cotizația Consiliului 
Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, pentru anul 2018, către 
Ansamblul Regiunilor Europene, s-a adăugat și contravaloarea comisioanelor bancare privind plata 
internațională. 
 
      Plata cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul 
Gorj, pentru anul 2018, în calitate de membru al Ansamblului Regiunilor Europene s-a efectuat în lei, la 
cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României din data efectuării acesteia.  
 
      Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a 
fost în cuantum de 19.000,00 lei.  

 
 

 247.243 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  
financiar 2014-2020 

 
1. ”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE” Cod SMIS 

120638 
 
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 va realiza 
dezvoltarea abilităților personalului de conducere și execuție, funcționari publici și contractuali, 
indiferent de vârstă, sex, origine etnică, apartenența religioasă, orientarea sexuală, existența unei 
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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 abilitați 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 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 368.136,50 lei, din care: 
 

- 312.916,02 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%; 
- 47.857,75 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%; 
- 7.362,73 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.   
       

Veniturile  încasate în anul 2018, conform cererilor de rambursare depuse au fost în sumă de  
87.325,30 lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile (contul 778) – 11.583,97 lei; 

 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare (contul 775) – 75.741,33 lei. 
 

Cheltuielile totale pe anul 2018, au fost în sumă de 130.840,61 lei, din care: 
 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 2.616,82 lei; 
 Contribuția de la bugetul de stat – 17.009,28 lei; 
 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 111.214,51 lei. 

 
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma ce va fi rambursată în 

anul 2019, în contul cheltuielilor efectuate și depuse spre rambursare în cadrul cererilor de rambursare. 
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2. ”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE” Cod SMIS 116766 
 

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.  
 

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 activității ale 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 363.079,14 lei, din care:  
- 308.617,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;  
- 47.200,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;  
- 7.261,58 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.  
 
Cheltuieli totale pe anul 2018 – 42.387,82 lei, din care: 
Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 847,76 lei; 
Contribuția de la bugetul de stat – 5.510,43 lei; 
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 36.029,63 lei. 
 

Cheltuielile aferente proiectului pe anul 2018, au fost suportate din bugetul propriu, urmând a fi 
depuse spre rambursare în anul 2019. 
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3. START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021 
 

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

Acest proiect a fost depus spre finanțare, încă din luna noiembrie a anului 2016, în cadrul Apelului 
de proiecte - România Start Up Plus, al cărui lider este Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație 
(solicitant), în parteneriat cu UAT-Județul Gorj (partener 1) și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din 
Târgu Jiu (partener 2). 
 

 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. 
 
        Durata de implementare a proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”, prevăzută în cererea 
de finanțare este de 36 luni, de la data semnării contractului de finanțare.  
 
Bugetul total al proiectului este de 11.273.712,82 lei, din care: 
solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) – 4.437.017,58 lei; 
partener 1 (Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu) – 2.890.629,85 lei. 
partener 2 (U.A.T.-Județul Gorj ) – 3.946.065,39 lei; 
 
Cofinanțarea (contribuția locală) U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de Partener 2 la acest proiect este de 
2%, respectiv de 9.371,74 lei. 
 

Veniturile  încasate în anul 2018 au fost în sumă de 418.280,43 lei, reprezentând prefinanțare. 
 
Cheltuielile totale pe anul 2018, au fost în sumă de  74.014,70  lei, din care: 
Contribuție proprie 2% -  1.480,29 lei; 
Contribuție buget de stat 13% - 9.621,91 lei; 
Contribuție UE 85% - 62.912,50 lei. 
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 1.019.334 lei - alte cheltuieli, reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 
în valoare de 76.874 lei precum și cotizații la organisme interne, în valoare de 942.459,75 lei, 
decontate conform hotărârilor de consiliu județean, pe anul 2018, din care: 

 
1. COTIZAȚIE LA UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA 

 
Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din România, prin 

efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean nr. 32 din 21.10.1999. Denumirea Asociației 
Președinților Consiliilor Județene din România a fost schimbată în Uniunea Națională a Consiliilor 
Județene din România, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Președinților Consiliilor Județene 
din România din data de 31 ianuarie 2000. 
 

De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, prin 
Biroul European de la Bruxelles acționează ca partener, în cadrul diverselor organisme europene, cum ar 
fi: 
CoR –     Comitetul Regiunilor;  
CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare; 
CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale; 
CCRE –  Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa; 
EPRO – Platforma pentru mediu a birourilor regionale din Bruxelles; 
ENRICH – Rețeaua autorităților locale și regionale europene în domeniul sănătății; 
NEEBOR – Rețeaua Europeană a Regiunilor de pe Frontiera de Est a Uniunii Europene. 
 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (U.N.C.J.R.) și-a propus realizarea unor 
obiective, printre care se numără: promovarea și aplicarea principiilor de dezvoltare regională, sprijinirea 
dezvoltării durabile locale și regionale, sprijinirea participării civice la procesul decizional prin 
deschidere, transparență, informare și participare directă la inițiativele legislative locale, realizarea unor 
programe de cooperare etc. 
 
  Pentru realizarea acestor obiective s-a stabilit o legătură permanentă între UNCJR, Guvernul și 
Parlamentul României – cooperare menită să ușureze procesul de inițiativă legislativă venită din partea 
autorităților locale sau a asociațiilor cu care acestea sunt partenere în viața comunității. 
 

Scopul înființării și funcționării UNCJR este: ”înfăptuirea principiilor autonomiei și 
descentralizării serviciilor publice în organizarea și funcționarea autorităților administrației publice 
locale, promovarea cooperării regionale și interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale 
organelor administrației publice locale existente în România”. 
 

Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității 
administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din 
România, la art. 7, lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală.  
 

Cotizația anuală a membrilor Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 
2018, este de 0,165 lei/locuitor, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010, a Adunării 
Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. Astfel, prin adresa Uniunii Naționale 
a Consiliilor Județene din România nr. 664/14.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
15927/14.12.2017, se solicită prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 
59.830,65 lei, calculată după formula: 362.610 locuitori x 0,165 lei/locuitor.  
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 16.02.2018, în 
bugetul propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 59.830,65 lei, reprezentând cotizația 
aferentă anului 2018, ce revenea Consiliului Județean Gorj în calitatea de membru al Uniunii Naționale a 
Consiliilor Județene din România. 
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Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a 
fost în cuantum de 59.830,65 lei, la nivelul sumei bugetate. 

 
 
2. CONTRIBUȚIE  LA  AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA (ADR 

S-V OLTENIA) 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia) este organism 
neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul 
dezvoltării regionale. 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia, alături de județele Dolj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea, prin efectul aprobării  Hotărârii Consiliului 
Județean Gorj  nr. 25/19.10.1998. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are statut de structură teritorială, condusă 
de Consiliul pentru Dezvoltare Regională -  organism regional deliberativ, fără personalitate juridică, ce 
este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul 
coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare, ce decurg din politicile de dezvoltare regională, 
potrivit art. 7, alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt următoarele: 

 diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, 
recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin 
dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum şi 
preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;    

 corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea iniţiativelor 
şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale 
durabile şi al dezvoltării culturale a acestora;    

 stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul 
euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile 
europene care promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a acestora, în scopul 
realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care 
România este parte; 

 sprijinirea realizării descentralizării responsabilităţii, prin promovarea iniţiativelor locale, 
realizate în cadrul strategiilor locale.   

Conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 
România, cu modificările și completările ulterioare, programele de dezvoltare regională şi cheltuielile de 
funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regională, 
care se constituie din: 

- alocări de la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională; 
- contribuții din bugetele proprii ale consiliilor județene, în limita sumelor aprobate cu această 

destinație prin bugetele respective; 
- surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană 

și de la alte organizații internaționale. 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de organism financiar pentru POR 
și POSCCE, asigură gestionarea fondurilor alocate și răspunde față de ministerele cu care are încheiate 
contracte de asistență tehnică pentru monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor, însă finanțarea 
prin intermediul contractelor de asistență tehnică este condiționată de continuarea sprijinului financiar al 
autorităților locale din regiune, deoarece sumele contractate nu acoperă integral costul activităților 
desfășurate.  

 
Astfel, în baza adresei Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 1136 din 16.01.2018, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 655 din 16.01.2018,  s-a prevăzut în bugetul propriu pe 
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anul 2018, suma de 834.003 lei (calculată după formula: 362.610 locuitori x 2,3 lei/locuitor), 
reprezentând contribuția Județului Gorj, destinată decontării cheltuielilor de funcționare ale agenției.  

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a propus o majorare a contribuției de la 2 

lei/locuitor, la 2,3 lei/locuitor, motivând acoperirea cheltuielilor de funcționare ale agenției, având în 
vedere atribuțiile privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, care presupune 
un volum foarte mare de muncă și, implicit, o creștere a numărului de angajați, respectiv gestionarea 
fondurilor structurale, monitorizarea ex-post a proiectelor finanțate prin POSCCE 2007-2013, 
continuarea activităților de implementare și monitorizare ex-post pentru proiectele finanțate din POR 
2007-2013, continuarea activităților de raportare-monitorizare pentru Programul PHARE, monitorizarea 
investitorilor din zonele defavorizate în conformitate cu legislația specifică, activitățile de planificare și 
dezvoltare regională - dezvoltarea de proiecte strategice regionale, gestionarea parteneriatelor strategice 
din cadrul regiunii și între regiuni, evoluția pe un trend crescător a prețurilor la utilități, creșterea 
nivelului salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2018 la 1900 lei, precum și desfășurarea altor 
activități ale agenției. 
 

În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 18 din 16.02.2018, în bugetul propriu 
general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 834.003,00 lei, reprezentând contribuția aferentă 
anului 2018, ce revenea Consiliului Judeţean Gorj către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia. 

 
 Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a 
fost în cuantum de 834.003,00 lei.  
 
 

3.   COTIZAŢIE LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD VEST OLTENIA 
 

Pentru a promova și realiza proiecte de dezvoltare regională, de interes comun, județele din Regiunea 
Sud - Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), s-au asociat și au înființat Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară  Sud - Vest Oltenia. 
 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud - Vest Oltenia, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 95 din 
27.11.2007, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Asociația are ca scop ”promovarea și realizarea proiectelor de dezvoltare regională, de interes 
comun, în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi publice, resurse 
umane, cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă şi de a obţine finanţări 
interne şi externe, necesare derulării acestora”, iar obiectivul principal al acesteia vizează 
”îmbunătățirea sistemului regional integrat pentru situații de urgență, prin achiziționarea în comun, a 
echipamentelor pentru situații de urgență”. 
 

Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia a 
beneficiat de o alocare financiară totală de 13,94 milioane Euro, destinată îmbunătățirii capacității de 
răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunilor de dezvoltare, prin reducerea timpului de intervenţie 
pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 
 

În perioada 2009–2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia a implementat, 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”,  următoarele proiecte: 
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1. „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”, cod SMIS 10954, în valoare totală de 49.069.000 lei;  

2. „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”, cod SMIS 39293, în valoare totală de  22.116.330 lei;  

3. „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”, cod 
SMIS 54042, în valoare totală de 6.339.199,99 lei cu TVA. 
 

Prin aceste proiecte, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia a achiziţionat un 
număr de 65 echipamente specifice. Dintre aceste echipamente, în Judeţul Gorj au fost repartizate 
următoarele: 

 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă -  4 bucăţi; 
 autospecială pentru descarcerări grele - 1 bucată; 
 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgență – 

FRAP - 5 bucăţi; 
 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime - 1 bucată; 
 autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere - 1 bucată. 

 
Potrivit art. 7 din Statutul „ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD - VEST 
OLTENIA”,  sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

 cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene; 
 dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
 donaţii, sponsorizări sau legate; 
 orice alte surse legale de venituri. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11 din 29.01.2016, a fost aprobată cotizația anuală către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia ce revine Județului Gorj, prin Consiliul 
Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator, în sumă de 5.000 lei. 
 
     Suma  virată, cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a 
fost în cuantum de 5.000,00 lei. 
 
4. COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI 

„ADIA” GORJ 
 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 49/2007, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 

Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, 
monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte 
de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, 
după caz, a sistemelor de utilități publice. 
 

Scopul și obiectivele Asociației sunt realizarea, în comun, cu Municipiile Târgu-Jiu și Motru, 
orașele Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente 
serviciilor de apă și canalizare, în conformitate cu strategiile de dezvoltare, aprobate la nivelul Județului 
Gorj, precum și furnizarea, în comun, a serviciilor prin forma de gestiune delegată, realizată în baza unui 
Contract de delegare a gestiunii, către Operatorul public – S.C. APAREGIO GORJ S.A., al cărui capital 
social este deținut de unitățile administrativ-teritoriale asociate în cadrul ”ADIA” Gorj. 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu art. 35, alin. (4) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ”asociaţiile de 
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dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii”, respectiv ”asociaţiile de 
dezvoltare comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-
private, în condiţiile legii”.  
 

Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității 
administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ADIA” Gorj, la art. 11, lit. b), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, în 
sumă de 5.000 lei. 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ADIA” Gorj nr. 2 din 08.04.2015 s-a stabilit cuantumul cotizației anuale de 10.000 lei, 
datorate de Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj. 
 

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din data de 20.10.2015, s-a aprobat majorarea 
cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru 
fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj de la 5.000 lei/an, la 10.000 lei/an. 
 

Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a 
fost în cuantum de 10.000 lei. 
 
 
5. COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI „ACASĂ 

LA BRÂNCUŞI” GORJ 
 

           Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit  asociat - membru fondator al Asociației 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii 
Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 23.07.2014, cu completările și modificările ulterioare. 
 

Prin Încheierea nr. 7117 din 12.12.2014 a Judecătoriei Târgu-Jiu, a fost dispusă înscrierea 
Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor. Înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a acestei asociații a avut loc 
la data de 12.01.2015, potrivit Certificatului de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial.  
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj este constituită ca 
persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, şi care a fost înfiinţată şi organizată 
conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
          Scopul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj vizează 
”dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea 
multiplelor sale forme, atât în țară, cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru 
implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului”. 
 

Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității 
administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea 
Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj la art. 14, lit. c) corelat cu art. 33, lit. a), potrivit căruia, asociații au 
obligația să plătească cotizație anuală în sumă de 2.500. 
 

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 
„Acasă la Brâncuși” Gorj nr. 1 din data de 13.02.2015, a fost aprobat un cuantum al contribuției 
financiare a Județului Gorj de 20.000 lei, având în vedere fondurile necesare Asociației pentru realizarea 
obiectivelor propuse, în special organizarea proiectului de promovare ”VINO ACASĂ LA 
BRÂNCUȘI!”. 
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Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 72 din 17.07.2015, s-a aprobat majorarea 

cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru 
fondator al Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj  de la 
2.500 lei/an, la 20.000 lei/an. 
 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018, în bugetul propriu 
al județului Gorj pe anul 2018, a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei, reprezentând cotizația aferentă 
anului 2018, ce revenea Consiliului Județean Gorj către Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea 
Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj 
 

Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a 
fost în cuantum de 20.000 lei. 
 
6. COTIZAŢIA LA ASOCIAȚIA „INIMI DE GORJENI” 
 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației „Inimi de 
Gorjeni”, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100 din 22.12.2006. 
 

Asociaţia „Inimi de Gorjeni” este o organizaţie nonguvernamentală de interes general, cu caracter 
umanitar, constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Potrivit Statutului, asociația are ca scop ”îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate 
socio-economic, atragerea atenției opiniei publice asupra problemelor semenilor lor și încurajarea 
colaborării între sectorul instituțional public și societatea civilă”. 
 

Principalele obiective ale asociației sunt: ”protecția copilului provenit din familii numeroase, 
lipsite de posibilități financiare, a copilului provenit din familii dezorganizate, a copilului orfan, 
abandonat sau cu handicap; promovarea valorilor familiale, prevenirea și combaterea violenței în 
familie; respectarea Convenției ONU privind protecția drepturilor copilului, de către ocrotitorii legali, 
autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului; colaborarea cu 
organizații neguvernamentale din țară și din străinătate, alte segmente ale societății civile, în vederea 
inițierii unor programe comune de susținere a copiilor și familiilor aflate în dificultate; pregătirea și 
perfecționarea persoanelor care lucrează sau vor lucra cu diferite categorii de persoane aflate în 
dificultate, care fac/ nu fac obiectul activității DGASPC”. 
 

Asociaţia „Inimi de Gorjeni” și-a propus îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate 
socio-economic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra problemelor semenilor lor şi încurajarea 
colaborării între sectorul instituţional public şi societatea civilă. În acest scop, asociaţia a iniţiat 
programe de asistenţă socială pentru copil şi familie şi activităţi în domeniul protecţiei copilului, precum 
şi strângerea de fonduri destinate protecţiei copiilor şi familiilor aflate în dificultate. 
 

Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității 
administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației ”INIMI DE GORJENI”, la art. 11, lit. 
c), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală. 

 
Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100 din 22.12.2006, ”se aprobă 

participarea Consiliului Judeţean Gorj cu suma de 1.000 lei la constituirea patrimoniului iniţial al 
asociaţiei şi plata unei cotizaţii anuale de 2.000 lei”. 
 

Prin adresa Asociației „Inimi de Gorjeni” nr. 57 din 04.12.2014, înregistrată la Consiliul 
Județean Gorj sub nr. 15863 din 05.12.2014, s-a comunicat majorarea cotizației anuale a membrilor 
fondatori de la 2.000 lei/an, la 5.000 lei/an. 
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Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 11 din 29.01.2015, s-a aprobat majorarea 

cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru 
fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni” de la 2.000 lei/an, la 5.000 lei/an. 
 

Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a 
fost în cuantum de 5.000 lei. 
 

 

7. ASOCIAŢIA LOCALITĂŢILOR ŞI ZONELOR ISTORICE ŞI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA 
 

Județul Gorj, prin Consiliul Judetean Gorj, este membru fondator al Asociației Localităților  și 
Zonelor Istorice și de Artă din România din anul 2004, conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 
7/26.02.2004. 

 
Suma solicitată este stabilită și aprobată prin statutul asociației și reprezintă 0,01 lei/locuitor, 

populația stabilă a județului Gorj la 01.07.2017 fiind de 362.610 locuitori. 
 
Prin Hotărârea Consiliul Județean Gorj  nr. 79/31.05.2018, a fost aprobată cotizația pentru 

anul 2018, sumă de 3.626,10 lei, suma fiind virată integral. 
 

8. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A AUTORIȚĂȚILOR TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ 
GORJ 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 17, alin. 1 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărui județ se 
organizează și funcționează autorități teritoriale de ordine publică, organisme cu rol consultativ, a căror 
activitate se desfășoară în interesul comunității.  

Scopul acestei structuri asociative este de a crea un cadru organizat și profesional de informare și 
perfecționare a membrilor ATOP și de a facilita schimbul de informații și experiență, în vederea 
îmbunătățirii și dezvoltării activității acestor structuri. 

 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj, prin președintele său, are calitatea de membru 
fondator al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP.  

Potrivit art. 31, lit. a), corelat cu art. 34 și art. 35 din Statutul Asociației Naționale a Autorităților 
Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP, veniturile asociației provin din cotizațiile membrilor, care se 
plătesc din bugetele proprii ale județelor, în cuantumul stabilit de organul de conducere al asociației. 

 În baza prevederilor statutare, prin Decizia nr. 1/2013 a Consiliului Director al Asociației Naționale 
a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică a fost stabilită o cotizație anuală de 5.000 lei pentru fiecare 
autoritate teritorială de ordine publică, membră a asociației.  

 
Prin adresa nr. 94 din 17.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5036 din 

18.04.2018,  Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică Gorj a solicitat Consiliului 
Județean Gorj achitarea cotizației aferentă anului 2018, în cuantum de 5.000 lei.  

 
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 198 din 28.11.2017, în bugetul 

propriu al județului Gorj pe anul 2018, a fost prevăzută suma de 5.000 lei, reprezentând cotizația 
aferentă anului 2018, ce revenea Consiliului Județean Gorj către Asociația Națională a Autorităților 
Teritoriale de Ordine Publică Gorj. 

 
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, 

a fost în cuantum de 5.000 lei 
 

 28.304 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor cheltuieli de 
investiţii: 
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 Stație grafică - 19.980 lei. 
 Servicii de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) implementat la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 - 8.324 lei. 
 

 15.100 lei – active financiare, sumele utilizate vizând majorarea capitalului social la S.C. Parc 
Industrial Gorj S.A Bumbești Jiu, prin aport în numerar, conform H.C.J. nr 134/28.09.2018. 

 
 
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 

titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 12.845 lei. 
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44.174;             
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-12.845;                         
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA 
CAP. 51.02 ,,AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE"  

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

alte transferuri

proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile
alte cheltuieli

active nefinanciare

active financiare

sume recuperate din anii precedenți

 
 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” deţin o pondere de 7,42%, iar în totalul 
acestui capitol, cheltuielile de personal dețin 85,10%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o 
pondere de 7,15%, iar sumele utilizate în cadrul titlului ,,alte cheltuieli” reprezintă o pondere de 
5,78% etc.  
 

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”  
 

- creditele bugetare iniţiale au fost în sumă de 2.572.000 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de 
funcţionare; 

- creditele bugetare definitive, au fost în sumă de 3.064.890 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii 
de funcţionare; 

- plăţile efectuate au fost în sumă totală de – 2.017.383 lei, aferente secţiunii de funcţionare. 
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În cadrul acestui capitol bugetar s-a finanţat activitatea Direcţiei Comunitare Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean privind susţinerea activităţii 
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj.  

 
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 
 

 
1. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj  
 

 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj exercită competenţe în 
conformitate cu prevederile legale pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează 
activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, are obligaţia de a sprijini, 
îndruma, coordona şi controla, din punct de vedere metodologic, activitatea serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ, luând măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă. 

 
Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj i-a fost aprobat, pentru anul 2018 

un buget iniţial în sumă de 1.611.000 lei, în bugetul definitiv s-a prevăzut valoarea de 1.634.870 lei, 
din care s-au efectuat plăţi în sumă de 1.568.921 lei (95,97%), detaliate pe titluri de cheltuieli astfel: 

 
 1.463.356 lei au fost alocaţi pentru titlul cheltuieli de personal (93,27% din totalul plăților); 
 113.689 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (7,25% din totalul plăților) cuprinzând 

cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, respectiv cheltuieli pentru achiziţia de 
materiale pentru întreținere și curățenie, furnituri birou, piese de schimb, carburanţi, asistență 
tehnică program informatic, obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi 
gospodărirea spaţiilor de funcţionare, asigurări, poștă, deplasări, pregătire profesională, protecția 
muncii, asigurări auto, etc. Astfel, au fost  achiziționate obiecte de inventar în valoare de 3.252 
lei (distrugător documente, ștampile, etajere documente); 

 Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au 
fost în cuantum de 8.124 lei reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii medicale 
recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 
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Plăţilor efectuate au avut ca sursă de finanțare  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului. 
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2.     Structura Teritorială  pentru Probleme Speciale Gorj 
 
Pentru anul 2018, atât în bugetul inițial, cât și în bugetul final au fost programate fonduri în 

sumă de 10.000 lei, repartizate pentru bunuri și servicii. Plățile au totalizat suma de 8.378 lei 
(83,78%), reprezentând cheltuieli curente pentru susţinerea, în condiţiile legii, a activităţii Structurii 
Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj, respectiv pentru întreţinerea şi buna funcţionare a acestui 
serviciu de specialitate structurat la nivelul judeţului nostru.  

 
3.  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj        
 
În vederea susţinerii desfăşurării fluente şi continue a activităţilor specifice acestei structuri de 

specialitate, pentru anul 2018, au fost prevăzute credite bugetare inițiale în cuantum de 451.000 lei, 
creditele bugetare finale atingând în bugetul final suma de 440.200 lei, repartizate pentru cheltuieli de 
personal, înregistrându-se plăți la valoarea de 440.084 lei (99,97%), ce au reprezentat plata 
indemnizațiilor membrilor ce fac parte din comisia Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 
 
            4. Fond de rezervă bugetară, constituit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale 
 

În bugetul Judeţului Gorj pe anul 2018, a fost constituit inițial un fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean în sumă de 500.000 lei, care a fost influențat pe parcursul execuției 
bugetare, astfel că, la finele anului, a cumulat valoarea de 979.820 lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
În totalul cheltuielilor bugetare efectuate aferente anului 2018, capitolul bugetar 54.02 „Alte 

servicii publice generale” deţine o pondere de 0,85%, iar în totalul acestui capitol bugetar, cheltuielile 
de personal cumulează o pondere de 93,60 %, urmate de cheltuielile cu bunuri şi servicii ce deţin o 
pondere de 6,00%.. 

 
Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – cheltuielile au fost aprobate în bugetul iniţial, 

în cadrul secţiunii de funcţionare, în cuantum de 801.000 lei, cumulând în bugetul definitiv valoarea 
de 865.000 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 864.600 lei (99,96%), reprezentând dobânzi 
bancare în sumă de 864.000 lei și comisioane bancare în sumă de 600 lei, aferente împrumutului 
contractat prin credit bancar, pentru execuţia obiectivului de investiţie privind „Reabilitarea drumului 
judeţean DJ 661 Ţînţăreni – Târgu -Cărbuneşti - Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”.  

Ca pondere în totalul cheltuielilor realizate pe anul 2018, acest capitol bugetar deţine 0,36%. 
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Cap. 60.02 „Apărare”  
 
- credite bugetare iniţiale – 659.010 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 559.600 lei (84,91%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 99.410 lei 
(15,09%); 
           - credite bugetare definitive – 652.430 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 477.650 lei (73,21%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
174.780 lei (26,79%); 
             -  plăţi efectuate – 354.881 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 
225.393 lei (63,51%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 129.488 lei (36,49%). 

 
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 
 
 227.334 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, programate în cadrul secţiunii de 

funcţionare pentru susţinerea activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj, fonduri  care au fost utilizate 
pentru procurarea de materiale de curățenie, furnituri de birou (rechizite), gaze, energie electrică, apă-
canal, achiziţionarea de carburanţi  pentru mijloacele de transport, abonamente convorbiri telefonice, 
plata unor servicii de întreţinere pentru buna funcţionare a activităţilor pe care le desfăşoară personalul 
angajat, reparații curente, abonamente presă, precum și plata asigurărilor la autoturismele din dotare. 

. 
 129.488 lei – active nefinanciare, programate în cadrul secţiunii de dezvoltare pentru:  
 
 Grup electrogen - 28.189 lei; 
 Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendii la Centrul Militar Judeţean 

Gorj - 34.779 lei; 
Pentru protejarea imobilelor din incinta Centrului Militar Județean Gorj și având în vedere 

intrarea în vigoare a Normativului P 118-3/2015 ,,Normativ pentru securitatea la incendiu a 
construcțiilor partea a III-a: instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, s-a impus 
montarea unui sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu. 

 Sistematizare pe verticală incintă Centru Militar Județean Gorj (amenajare parcare) - 
66.520 lei, fonduri necesare achitării servicilor de proiectare și a lucrărilor executate, lucrări ce au 
constat  în  amenajarea unei parcări în suprafață de cca. 400 mp, în locația sa din str. Republicii, nr. 9, 
Târgu Jiu, parcare necesară atât pentru autoturismele vizitatorilor, cât și pentru cele ale salariaților. 

Astfel, a fost obținută autorizația de construire nr. 745/27.11.2017 emisă de Primăria 
Municipiului Târgu Jiu iar în data de 17.10.2018 a fost semnat contractul nr. 13803 privind execuția 
finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Sistematizare pe verticală incintă Centrul 
Militar Județean Gorj (amenajare parcare). 
   Lucrările au fost executate în anul 2018 și au constat în: 

- amenajarea suprafeței cu balast și piatră spartă; 
- așternere strat mixtură asfaltică; 
- borduri din beton. 
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Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost 
în cuantum de 1.941 lei. 
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Acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 0,15% în totalul cheltuielilor bugetare realizate 

la finele anului 2018. 
 

Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”  
 
- credite bugetare iniţiale – 273.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 143.000 lei (52,38%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 130.000 lei 
(47,62%); 
           - credite bugetare definitive – 271.320 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 143.000 lei (52,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
128.320 lei (47,30%); 
             -  plăţi efectuate – 239.729 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 
111.422 lei (46,47%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 128.307 lei (53,53%). 

 
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 
 
 111.422 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, programate în cadrul secţiunii de 

funcţionare, plăţile efectuate reprezintă cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţii 
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, ce intră în sfera de competenţă a autorităţii 
publice judeţene, respectiv pentru cheltuieli curente privind asigurarea achiziţiei de materiale, rechizite, 
piese de schimb, consumabile pentru asigurarea actului de protecţie civilă la nivelul judeţului, respectiv 
pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii 
auto, asigurări, carburanţi, bunuri de natura obiectelor de inventar precum şi alte cheltuieli de natură 
curentă realizate pentru desfăşurarea comisiilor judeţene operative ce sunt organizate şi funcţionează la 
nivelul acestei structuri de specialitate. 

 
 128.307 lei – active nefinanciare, programate în cadrul secţiunii de dezvoltare pentru: 
 

 cort gonflabil (1 buc.) – 102.185 lei 
 rezervor carburant cu pompă (1 buc.) – 5.527 lei 
 combinezon antichimic (3 buc.) – 15.597 lei 
 echipament protecție pirotehnic (1 cpl.)- 4.998 lei 
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111.422;                   
46,48%

128.307;                   
53,52%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 61.02 
"ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ", ÎN TOTALUL 

BUGETULUI REALIZAT  PE ANUL 2018- lei 

bunuri şi servicii

active nefinanciare

 
   
În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol reprezintă un procent de 0,10%. 

 
Cap. 65.02 „Învăţământ”  

 
            - credite bugetare iniţiale – 7.037.640 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 7.006.640 lei (99,56%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
31.000 lei (0,44%); 
           - credite bugetare definitive – 8.908.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 8.882.570 lei (99,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
26.000 lei (0,30%); 
             -  plăţi efectuate – 5.661.257 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 
de 5.635.384 lei (99,54%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 25.873 lei (0,46%). 

 
 În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi buna 
desfăşurare a activităţii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu – Jiu şi Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, cheltuielile efectuate pentru finanţarea „Programului pentru 
școli al României în perioada 2017-2023”, care cuprinde ajutorul financiar către statele membre pentru 
acordarea gratuită de fructe și legume precum și acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate 
fără adaos de lapte praf, conform HG 640/2017 și HG 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 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018.    

 
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 
 

1. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj  
 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj – în bugetul iniţial, pentru anul 2018, a fost 
cuprinsă suma de 984.000 lei, iar în urma rectificărilor bugetare a înregistrat la finele anului un buget 
în sumă de 998.470 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 878.269 lei (87,96%). 

 
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  
 

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute credite bugetare atât în forma iniţială, cât şi în forma 
definitivă în sumă de 80.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 70.250 lei (87,81%), 
reprezentând decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 569/2015 pentru aprobarea 



 37 

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 privind bunuri şi servicii – au fost prevăzute, atât în forma iniţială, cât şi în forma 
definitivă, credite bugetare în valoare de 611.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 
522.800 lei (85,56%), reprezentând cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, constând 
în asigurarea  materialelor pentru întreținere și curățenie, rechizitelor, pieselor de schimb, carburanţilor, 
consumabilelor necesare desfăşurării activităţii specifice, plata utilităţilor lunare, pregătire profesională 
etc.  
 
 - asistenţă socială – au fost prevăzute în forma iniţială 293.000, cumulând în bugetul definitiv 
valoarea de 308.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 285.740 lei (92,77%),  având ca scop 
acordarea unor drepturi materiale şi alocaţii zilnice de hrană pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe 
educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 
1251/13.10.2005 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 și H.G. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime 
de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, respectiv HG Nr. 564/2017 privind modalitatea de 
acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ 
preuniversitar; 
 

  -   sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 521 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor și  concediilor medicale recuperate de 
la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 
 
 În bugetul realizat, ponderea cheltuielilor se prezintă după cum urmează:      
             

70.250;                  
7,99%

522.800;              
59,46%

285.740;                          
32,50%

-521;                       
-0,06%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CĂTRE 
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ GORJ,

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018- lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

asistenţă socială

plati efectuate in ani 
precedenti și recuperate în 
anul curent  
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Din totalul plăţilor efectuate însumând 878.269 lei, valoarea de 808.540 lei a fost alocată din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului, deţinând o pondere de 92,06%, diferența reprezentând alocaţii bugetare din venituri 
proprii ale Consiliului Judeţean Gorj. 

 
 

2. Analiza activităţii desfăşurată de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 
 
Bugetul iniţial pentru anul 2018, în sumă de 289.000 lei, a fost diminuat prin rectificări bugetare, 

ajungând în formă definitivă la valoarea de 272.460 lei, din care pe parcursul execuţiei bugetare s-a 
utilizat suma de 226.122 lei (82,99%). 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  
 

 - cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 45.000 lei, au cumulat în bugetul final 
valoarea de 41.000 lei, înregistrând plăţi în sumă de 38.090 lei (92,90%), reprezentând, conform 
prevederilor Hotărârii de Guvern 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, decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la 
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar; 
 

- cheltuieli privind bunuri şi servicii – prevăzute, în forma iniţială în sumă de 244.000 lei, iar în 
bugetul final în sumă de 248.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în cuantum de 204.566 lei 
(82.49%);  

Astfel, au fost efectuate cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri și servicii precum: furnituri de 
birou, materiale pentru curățenie, apă, canal, salubritate, carburanți și lubrifianți, convorbiri telefonice, 
internet, deplasări interne, etc.  

 
             -   sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 16.534 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor și  concediilor medicale recuperate 
de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 

 
Din totalul plăţilor efectuate însumând 226.122 lei, valoarea de 201.585 lei a fost alocată din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
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nivelul judeţului, deţinând o pondere de 89,15%, diferența reprezintând alocaţii bugetare din venituri 
proprii ale Consiliului Judeţean Gorj. 

 
3 Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj  
 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  
 

       Cheltuielile secţiunii de funcționare 
 

 Pentru „programul pentru școli al României în perioada 2017-2023”, care cuprinde ajutorul 
financiar către statele membre pentru acordarea gratuită de fructe și legume precum și acordarea gratuită 
de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf, au fost programate inițial în bugetul pe 
anul 2018 credite bugetare în valoare de 5.733.640 lei, cumulând la finele anului sumă de 7.611.640 
lei, diferenţiat pentru copiii preşcolari – 1.532.770 lei, elevii din învăţământul primar – 2.964.070 lei şi 
secundar inferior – 3.114.800 lei, execuţia bugetară înregistrând, la data de 31.12.2018, plăţi în sumă 
totală  de 4.530.993 lei (59,53%), din care: pentru copiii preşcolari – 787.156 lei (51,36%), elevii din 
învăţământul primar 2.003.550 lei (67,59%) şi gimnazial – 1.740.287  lei (55,87%). 

Sursele de finanţare alocate acestui program guvernamental au provenit din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului. 

 
       Cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
 

În anul 2018 au fost programte inițial sume pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere şi 
dotare Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu” în valoare de 31.000 lei, prin rectificări 
bugetare la finele anului valoarea programată fiind  de 26.000 lei, iar suma decontată până la data de 
31.12.2018 a fost de 25.873 lei.  

 
În anul 2016, au fost contractate serviciile de proiectare, având ca obiect elaborarea documentației 

tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Extindere şi dotare 
Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu”, proiect pe care U.A.T. – Județul Gorj intenționează 
să-l depună, spre finanțare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, obiectiv ce 
urmărește extinderea unităţii de învăţământ, printr-o construcţie nouă P+1, având forma literei L, cu 
suprafaţa la sol de 600 mp, ataşată corpului 1 (existent) al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
Târgu-Jiu.  

Având în vedere faptul că, documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție este anexă la 
cererea de finanțare și nu trebuie să fi fost  elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte 
de data depunerii cererii de finanțare, pentru pregătirea tuturor documentelor în vederea îndeplinirii 
condițiilor de eligibilitate, în anul 2018 a fost actualizată documentația tehnico-economică, fiind 
decontată suma de 25.873 lei, reprezentând contravaloare actualizare documentație tehnico-economică – 
faza Studiu de fezabilitate aferentă obiectivului mai sus menționat. 
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 65.02 „Învăţământ” deţin o pondere de 2,39 %, iar în totalul acestui capitol, cheltuielile 
privind asistenţa socială deţin o pondere de 84,57%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o 
pondere de 12,77%, cheltuielile de personal reprezintă 1,01%, iar cheltuielile de capital dețin o 
pondere de 0,45 %.  
 

Cap. 66.02 „Sănătate”  
              

             - credite bugetare iniţiale – 7.584.090 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 2.103.000 lei (27,73%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
5.481.090 lei (72,27%); 
             - credite bugetare definitive – 7.777.670 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 2.126.680 lei (27,34%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
5.650.990 lei (72,66%); 
                - plăţi efectuate – 2.640.500 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 
de 884.463 lei (33,49%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.756.037 lei 
(66,51%). 

 
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 

 
 888.576 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, reprezentând plăţi efectuate aferente unor 

lucrări de reparaţii curente, respectiv: 
 

1. Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj  

 
  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. 
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  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. 

 

 
 

 
 

În cursul anului 2018, s-a decontat suma de 577.828 lei, reprezentând contravaloare lucrări 
parțiale și serviciul de asistență tehnică prin diriginte de șantier. 
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2. Reparații curente la terase circulabile și necirculabile - Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj  

 
În cursul anului 2018, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației tehnice și 

execuție a 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. 

În cursul anului 2018, s-a decontat suma de 284.105 lei, reprezentând contravaloare lucrări 
parțiale. 

 
3. Reparații curente de remediere a degradărilor apărute în perioada de garanție a lucrărilor 

executate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului 
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu”, COD SMIS 12082 

 
Prin H.C.J. Gorj nr. 32/26.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului 

Gorj, s-a aprobat  suplimentarea creditelor bugetare în vederea efectuării cheltuielilor privind reparații 
curente de remediere a degradărilor apărute în perioada de garanție a lucrărilor executate în cadrul 
proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu 
Jiu”, COD SMIS 12082. 

Proiectul a fost finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa  Prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
Domeniul major de intervenție 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate, în baza Contractului de finanțare nr. 1222/23.02.2011. 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de 
asistență medicală și ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Ambulatoriului Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu, cu impact direct asupra calității serviciilor medicale oferite de către 
acesta și asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate. 

Lucrările executate pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu”, au fost recepționate în anul 2015. 

 În urma verificării comportării pe durata garanției lucrărilor executate în cadrul obiectivului de 
investiție, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări de remediere. 

Deoarece S.C. CONEXVIL S.A., în calitate de executant al lucrărilor aferente obiectivului de 
investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență 
Târgu Jiu”, a avut dificultăți financiare ce au condus la intrarea acestuia în procedura generală de 
insolvență, s-a impus atacarea garanției de bună execuție constituită pe parcursul executării lucrărilor în 
cadrul contractului de lucrări nr. 13238/02.08.2011. 

 Astfel, s-a procedat la executarea lucrărilor de remediere strict necesare pentru efectuarea 
recepției finale la obiectivul de investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului 
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu”, în cursul anului 2018, fiind decontată suma de 26.643 lei, 
reprezentând contravaloare lucrări. 

 
 19.516  lei - reprezintă transferuri între unităţi ale administraţiei publice, respectiv 

sume acordate sub formă de subvenţii de la bugetul de stat (17.564 lei) şi din bugetul propriu al 
Judeţului Gorj (1.952 lei) pentru finanţarea aparaturii medicale, achiziționată conform listelor de 
investiții aprobate de către Ministerul Sănătății, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu (două 
echipamente screening auditiv prin otoemisiuni acustice). 

 
 476 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  

financiar 2014-2020, plăți aferente proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, Cod SMIS 110328 
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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, având o durată de implementare de 33 luni de la semnarea contractului de finanțare. 

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 și 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 și valoarea la finalul 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 și 
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 apă caldă de consum la finalizarea proiectului va fi de 20.646,65; 
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- 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%. 
 
Veniturile încasate conform cererii de rambursare depuse au fost în sumă de 55.345,70 lei, din care: 
 subvenţii de la bugetul de stat – 7.341,78 lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 48.003,92 lei. 

 
Cheltuieli totale – 476,00 lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 9,52 lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 61,88 lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 404,6 lei. 

 
 1.736.045 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor cheltuieli 

de investiţii: 
 

1. Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18  
 
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 ghips - 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); 
- 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. 
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 În anul 2018, a fost decontată suma de 10.653 lei, reprezentând contravaloare documentație 
tehnico-economică – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, taxe, avize și cote legale. 
 
 2. Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Progresului, nr. 
18, județul Gorj 
  
 În anul 2018, Consiliul Județean Gorj a continuat demersurile pentru obținerea finanțării de la 
bugetul de stat în vederea reabilitării și modernizării Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru 
locația din strada Progresului, nr. 18, decontându-se suma de 35 lei, reprezentând contravaloare extras 
de carte funciară și ortofotoplan. 
 
 3. Amenajarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18 
 

Ministerul Sănătății, prin adresa nr. CG/24685/25/2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 
sub nr. 5117/2017, ne-a comunicat faptul că Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu a fost selectat în 
vederea finanțării, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.  

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea la servicii instituționale prestate de comunități, 
Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea 
B -  Unități Primiri Urgențe, în Anexa 9 - Lista proiectelor eligibile 8.2.B, Spitalul Județean de Urgență 
Târgu - Jiu s-a regăsit la poziția 17, ca unitate medicală eligibilă în cadrul acestei operațiuni. 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt unitățile administrativ - teritoriale, 
definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În vederea respectării parametrilor specificați de legislația în vigoare, în limitele permise de 
elementele structurale ale clădirii existente, s-a impus efectuarea demersurilor în vederea modernizării 
Unității de Primiri Urgențe.  

În cursul anului 2018, a fost decontată suma de 100 lei reprezentând contravaloare avize 
conform certificatului de urbanism. 
 

4. Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice 
săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32 

 
Pentru realizarea obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 8749/2017, 

având ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor. 
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Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul 2018, decontându-se suma de 264.201 lei, 
reprezentând contravaloare servicii de proiectare, cote legale, serviciul de asistență tehnică prin diriginte 
de șantier și execuție lucrări. 
 

5. Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu   
  
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 scopul evitării unor cheltuieli suplimentare determinate de operațiunile 
tehnice de demontare/remontare a sistemelor de avertizare pat bolnav. 

În anul 2018, s-a decontat suma de 365.297 lei, reprezentând contravaloare lucrări parțiale și 
asistență  tehnică prin diriginte de șantier. 

 
6. Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, str. Tudor 

Vladimirescu nr. 32   
 

Având în vedere destinația spațiului (farmacie), ce deservește toate secțiile medicale din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32, precum și condițiile impuse de 
legislația specifică în vigoare, se impune realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a spațiului 
menționat, pentru asigurarea activității farmaceutice în bune condiții și asigurarea circuitelor funcționale 
ale acesteia.  

Astfel, 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, 
decontându-se suma de 38.392 lei, reprezentând contravaloare servicii de proiectare, taxe, avize și cote 
legale, serviciul de asistență tehnică prin diriginte de șantier și execuție lucrări parțiale.   

 
7. Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgența Târgu-Jiu, str. A. I. Cuza  – elaborare 

documentație tehnică pentru demolare 
 

În cursul anului 2018, în urma solicitărilor transmise de Primăria 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, măsuri care să conducă la îmbunătățirea 
aspectului urbanistic al Municipiului, având în vedere faptul că o parte din fațade sunt expuse către unul 
din bulevardele importante din municipiu, a fost elaborată documentația tehnică pentru demolare. 

Menționăm faptul că, prin expertiza tehnică elaborată, au fost propuse două soluții de intervenție: 
- demolarea totală a clădiri; 
- consolidarea-reabilitarea clădirii. 

Datorită pericolului pe care îl reprezintă clădirea în starea actuală, respectiv starea precară a 
structurii de rezistență, precum și faptul că execuția lucrărilor de consolidare structurală și reabilitare a 
clădirii depășesc costurile realizării unei construcții similare noi, expertul tehnic a recomandat 
demolarea totală a clădirii. 

În anul 2018, a fost decontată suma de 11.929 lei, reprezentând contravaloare elaborare 
documentație tehnică pentru demolare și contravaloare taxe și avize. 
 

8.   Instrumentar medical și echipamente medicale - Spitalul Județean de Urgența Târgu - Jiu 
 
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a alocat suma de 1.709.120 lei, pentru 

achiziționarea următorului instrumentar medical și a unor echipamente medicale: 
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- trusă instrumentar pansamente aseptice – 4 buc. – 20.000,00 lei;  
- trusă depărtătoare lombă + vezică – 1 buc. – 6.000,00 lei;  
- trusă chirurgicală aparat urinar superior – 1 buc. – 19.000,00 lei;  
- trusă chirurgicală aparat urinar inferior – 1 buc. – 7.040,00 lei;  
- trusă chirurgicală pansamente – 1 buc. – 10.010,00 lei; 
- trusă apendicectomie – 8 buc. – 73.800,00 lei; 
- trusă chirurgie pentru colecist/stomac – 3 buc. – 33.240,00 lei; 
- trusă chirurgie depărtător Gosset - 2 buc. – 9.590,00 lei;  
- trusă chirurgie vasculară – 1 buc. – 25.000,00 lei; 
- trusă chirurgicală sală operație – 10 buc. – 318.920,00 lei;  
- trusă chirurgie – 1 buc. – 64.000,00 lei;  
- cutie instrumentar ORL – 2 buc. – 149.170,00lei;  
- trusă instrumentar pentru chiuretaj – 12 buc. – 60.000,00 lei; 
- trusă instrumentar mici intervenții – 3 buc. – 28.370,00 lei; 
- trusă chiuretaj post-partum – 3 buc. – 20.750 lei; 
- trusă consultații ginecologice – 4 buc. – 52.600 lei; 
- trusă chirurgicală ortopedie – 3 buc. – 30.940,00 lei;  
- trusă chirurgie pediatrică – 1 buc. – 173.410,00 lei;  
- trusă urgențe oftalmologice – 1 buc. – 9.270,00 lei;  
- trusă cataractă + glaucom – 1 buc. – 22.010,00 lei;  
- trusă urgențe pleoape – 1 buc. – 16.000,00 lei; 
- gazcromatograf – 1 buc. – 400.000,00 lei; 
- aparat de electrochirurgie cu radio frecvență – 1 buc. – 160.000,00 lei. 

Acestea au fost achiziționate la valoarea totală de 1.511.554 lei, din care, în anul 2018 s-a 
decontat suma de 1.033.062 lei, urmând ca în anul 2019 să se achite suma de 478.492 lei.  

 
9. Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj  
 

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a celor două coșuri de fum aferente cazanelor din 
centrala termică a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, s-a constatat faptul că acestea 
prezintă grad mare de uzură, deoarece de la darea în folosință și până în prezent nu s-au efectuat 
intervenții de consolidare și reabilitare a acestora, respectiv degradarea pereților datorită infiltrațiilor și 
acțiunilor factorilor de mediu, existând pericolul de desprindere a placărilor exterioare. 

De asemenea, de la finalizarea, în anul 2011, a lucrărilor executate în cadrul proiectului ,,Energia 
solară, o alternativă pentru viitor - Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum 
cu sisteme care utilizează energia solară, eoliană și geotermală și care conduc la îmbunătățirea calității 
aerului, apei și solului în locația Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa”, s-a constatat că instalațiile 
sistemului, integrat în cadrul instalației termice, prezintă depuneri de calcar, ca urmare a durității apei. 

Astfel, pentru funcționarea instalațiilor în condiții optime și de siguranță, se impune înlocuirea 
coșurilor de fum din cadrul centralei termice, precum și montarea unei stații de dedurizare. 
 În anul 2018, a fost decontată suma de 12.376 lei, reprezentând contravaloare elaborare 
documentație tehnico-economică – faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, urmând ca 
în anul 2019 să fie alocate fondurile pentru elaborarea documentației tehnice (documentație pentru 
obținerea avizelor și acordurilor, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic, detalii de 
execuție etc.), asistență tehnică din partea proiectantului, asigurarea serviciului de asistență tehnică prin 
diriginte de șantier, plata taxelor, avizelor și cotelor legale și execuția lucrărilor. 
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Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 4.113 lei. 
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 66.02 „Sănătate” deţin o pondere de 1,11%, iar în totalul acestui capitol, active 
nefinanciare dețin o pondere de 65,54%, plăţile privind bunuri şi servicii dețin 33,55%, iar plăţile 
privind transferuri între unități ale administrației publice însumează o pondere de 0,74%.  
 

 
 Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”   

 
             - credite bugetare iniţiale – 25.169.910 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 22.547.000 lei (89,58%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
2.622.910 lei (10,42%); 
             - credite bugetare definitive – 26.771.140 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 23.998.230 lei (89,64%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
2.772.910 lei (10,36%); 
              - plăţi efectuate – 24.499.473 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 
de 23.298.790 lei (95,10%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.200.683 lei 
(4,90%). 

 
            În cadrul acestui capitol bugetar s-au finanțat activitățile Bibliotecii Judeţeane „Christian Tell”, 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cheltuieli privind 
acordarea subvențiilor instituțiilor de cultură subordonate, precum și cheltuieli aferente activităţilor 
Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind susţinerea acţiunilor în domeniul 
culturii, recreerii şi religiei 
 

 
1. Analiza activităţii desfăşurată de către Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

 
Pentru anul 2018, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a avut alocat un buget iniţial în 

sumă de 3.023.680 lei, bugetul final fiind de 2.883.140 lei, din care s-a utilizat suma de 2.868.794 lei 
(99,50%), defalcată pe titluri de cheltuieli astfel: 

 
- cheltuieli  de personal - prevăzute iniţial în sumă de 2.180.000 mii lei, au cumulat în bugetul final 
valoarea de 1.968.000 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 1.956.667 lei (99,42%), ce au vizat 
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acordarea drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei, precum și 
indemnizațiile de delegare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 
-  cheltuieli cu bunuri şi servicii - prevăzute iniţial în sumă de 598.000 lei, au atins în bugetul final 
valoarea de 634.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 631.366 lei (99,58%), pentru 
cheltuielile curente ale instituţiei, asigurarea necesarului de carte, materiale, rechizite, piese de schimb, 
consumabile necesare desfăşurării activităţii instituţiei, respectiv pentru plata utilităţilor lunare, 
întreţinerea şi amenajarea spaţiilor de birou, mentenanța programului de contabilitate, întreținerea rețelei 
de calculatoare, susținerea echipamentelor TIC precum şi alte cheltuieli de natură curentă. O pondere 
mare în totalul cheltuielilor planificate o deţin cele alocate dezvoltării colecţiilor, de cărţi, publicaţii şi 
materiale documentare (161.993 lei). Astfel, au fost achiziţionate un număr de 5.386  documente de 
blibliotecă, din care 807 fiind publicaţii periodice; 
 

       -  proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - prevăzute atât în 
bugetul inițial, cât și în bugetul final în sumă de 231.680 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 
231.679 lei (100%), fonduri necesare implementării proiectului „Centrul Europe Direct Gorj”, aplicat în 
cadrul programului „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe 
Direct pentru perioada 2013 - 2017”; 

 
Proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” a fost finanţat, începând cu anul 2013, prin  

Programul „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct pentru 
perioada 2013 - 2017”. Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj 
funcţionează un centru de informare europeană pentru comunitatea din judeţul Gorj.  

Prin acordul cadru, semnat între Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană şi Biblioteca 
Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, s-a 
prevăzut la art. I.3 – DURATA, I.3.1 ”Acordul-cadru intră în vigoare la data la care semnează ultima 
dintre cele două părţi.”, respectiv I.3.2 ”Acordul-cadru este încheiat pe o perioadă de 5 ani, începând 
cu data intrării sale în vigoare.” Astfel, structura gazdă - Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, a 
prezentat, în fiecare an, un plan de acţiune, ce a fost aprobat de către Comisia Europeană şi a servit ca 
bază pentru acordarea unui grant pe parcursul anului în cauză. 

Consiliul Judeţean Gorj a asigurat, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean. În acest sens, instituţia noastră a susţinut, încă 
din anul 2013, proiectul „Centrul Europe Direct Gorj”, finanţat în cadrul Programului „Selectarea 
structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct pentru perioada 2013 - 2017”, 
potrivit Acordului Cadru menționat. 
 
       -  cheltuieli de capital - prevăzute în bugetul inițial suma de 14.000 lei și în bugetul final în 
valoare de 54.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 53.621 lei (99,30%), necesare 
achiziţionării unei imprimante pentru carduri permise și unor licențe antivirus BitDefender și altor 
licențe. 
 

Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 4.539 lei. 
 
           Pe parcursul anului 2018, Biblioteca Judeţeană a participat la mai multe programe şi proiecte 
culturale, alături de alte instituţii de cultură din subordinea Consiliului județean, stabilite prin Agenda 
Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2018, precum „Festivalul Interjudeţean  de Umor „Al. Calotescu-
Neicu”, Festivalul Internaţional de Poezie „Tudor Arghezi”, Atelierul Naţional de Poezie „Serile la 
Brădiceni”, Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu” etc. La acestea, un rol și impact semnificativ la 
reprezintat proiectul cu finanţare externă nerambursabilă „Centrul Europe Direct Gorj”. 
            Totodată, pe întreg parcursul anului 2018, au avut loc numeroase lansări şi prezentări de carte, 
expoziţii omagiale şi aniversare, activităţi de animaţie culturală dedicate copiilor şi alte activităţi 
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cultural-educative specifice, beneficiind de serviciile oferite de bibliotecă un număr de 22.593 
beneficiari, la un cost de 126,98 lei/ beneficiar. 
 

1.956.667; 
67,99%

631.366; 
21,94%

231.679;            
8,05%

53.621;                
1,86%

-4.539;                
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE 
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ  „CHRISTIAN TELL”, 

IN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

proiecte cu finantare din fonduri
externe

cheltuieli de capital

plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent

 
 

În totalul cheltuielilor aferente acestei instituţii de cultură, ponderea cea mai mare o deţin 
cheltuielile de personal – 67,99%,  cheltuielile cu bunuri şi servicii – 21,94%, proiectele cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile – 8,05%, iar cheltuielile de capital – 1,86 %.  

 
2. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Gorj 
 

Pentru anul 2018, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
a avut alocat un buget iniţial în sumă de 885.000 lei, bugetul final fiind de 817.660 lei, din care s-au 
efectuat plăţi în sumă de 791.937 lei (96,85%), defalcată pe titluri de cheltuieli, astfel: 

 
- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 545.000 lei, au ajuns, prin rectificări bugetare, 
în bugetul final la suma de 495.500 lei, înregistrând plăţi în valoare de 485.716 lei (98,03%) ce au 
vizat acordarea drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei, precum și 
indemnizațiile de delegare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 
-  cheltuieli cu bunuri şi servicii - creditele bugetare au cumulat, în forma iniţială, suma de 340.000 
lei, ajungând, la finele anului, prin rectificări bugetare, la valoarea de 324.000 lei,  înregistrându-se 
plăţi în valoare de 308.052 lei (95,08%), utilizate pentru cheltuielile curente ale instituţiei, cheltuieli cu 
funcționarea spațiilor ocupate și a activității ce intră în sfera de competență și responsabilitate a 
instituției, cu realizarea agendei culturale (manifestări şi editură), precum şi pentru prestări servicii 
culturale de către colaboratori. 
 

Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 1.831 lei. 
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CENTRUL  JUDEŢEAN  PENTRU 
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII  TRADIŢIONALE   GORJ, 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT  PE  ANUL 2018 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent

 
 
Pe parcursul anului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj a participat la mai multe programe şi proiecte culturale, alături de alte instituţii de cultură ale 
județului, stabilite prin Agenda Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2018, precum: „Gorjfest 2018”,  
Festivalul de literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu”, Tabăra de 
sculptură “ Simboluri dacice în arta Lemnului din România “, etc.  
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3.   Transferuri acordate instituţiilor publice de cultură autofinanţate 
 
În totalul cheltuielilor acestui capitol bugetar, s-au prevăzut transferurile acordate instituţiilor 

publice de cultură autofinanţate (subvenţii în completarea veniturilor proprii realizate), după cum 
urmează:  

 
 Muzeul Judeţean Gorj: în bugetul iniţial a avut prevederi în sumă de 3.309.000 lei, majorate pe 

parcursul anului, cumulând în bugetul final, prevederi în sumă de 3.499.060 lei, din care s-au realizat 
plăţi, până la finele anului 2018, în cuantum de 3.216.334 lei (91,92%); 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”: cu suma de 4.676.400 lei în bugetul iniţial 
şi valoarea de 4.766.000 lei în bugetul final, a înregistrat plăţi în sumă de 4.742.392 lei (99,50%); 
 Şcoala Populară de Artă: a avut programată, în bugetul iniţial, suma de 3.039.000 lei,  
ajungând în bugetul definitiv la valoarea de 3.098.000 lei, din care s-au realizat plăţi, până la finele 
anului 2018, în sumă de 2.998.382 lei (96,78%). 
 

Execuţia bugetară pe anul 2018, a celor trei instituţii de cultură autofinanţate, va fi prezentată, în 
mod detaliat, în analiza bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 
venituri proprii. 

 
4.  Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind 

susţinerea acţiunilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei 
 
Pentru susţinerea unor acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, Consiliul Judeţean Gorj 

a alocat, prin bugetul iniţial, suma de 10.237.230 lei, bugetul definitiv cumulând valoarea de 
11.707.280 lei, iar execuţia bugetară a înregistrat procentual 84,41%, respectiv valoarea de 
9.881.634 lei, din care:  

 
 cheltuieli cu bunuri şi servicii – prevăzute, atât în bugetul iniţial, cât şi final, în sumă de 165.000 

lei, au înregistrat plăţi, în cursul anului 2018, în sumă de 135.737 lei (82,26%), efectuate pentru: 
  
 - Servicii de tipărire/multiplicare, sub formă de broșură/pliant, a agendei culturale a județului 
Gorj pentru anul 2018 și a calendarului piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2018 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului 
propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, a fost prevăzută suma de 30.000 lei pentru achiziția 
publică de tipărire a “Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2018” și a „Calendarului târgurilor 
și bâlciurilor pentru anul 2018”. 
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Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018 și Programul propriu anual pentru 
desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, au fost aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018. 

Valoarea totală pentru achiziția publică de tipărire a 770 bucăți broșură “Agenda culturală a 
județului Gorj pentru anul 2018” și a 740 bucăți pliant „Calendarul târgurilor și bâlciurilor pentru anul 
2018” a fost de 27.846,00 lei cu TVA. 

“Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2018” 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 date de contact ale acestor instituții pentru toți cei interesați în descoperirea culturii și 
tradițiilor gorjenești.  

“Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2018” a fost editată sub forma unei broșuri și a 
fost distribuită gratuit, primăriilor din județul Gorj, instituțiilor culturale din subordinea UAT - Județul 
Gorj și așezămintelor culturale din județul Gorj. 

De asemenea, prin editarea Agendei culturale 2018, s-a dorit ca aceasta să fie o carte de vizită 
națională și internațională, prin care invităm, cu bucurie, lumea la noi, acasă, în acest ținut binecuvântat, 
unde Brâncuși și-a purtat pașii și ne-a lăsat opera sa de căpătâi „ANSAMBLUL ARHITECTURAL DE LA 
TÂRGU - JIU”.  

 
Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2018 reprezintă enumerarea celor mai importante 

piețe, târguri și bâlciuri care se organizează anual pe teritoriul județului Gorj și sunt legate de marile 
sărbători creștine și hramurile localităților și bisericilor de pe raza fiecărei localități în parte. Lucrarea se 
realizează anual în completarea Agendei Culturale a Județului Gorj. 

Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2018 a fost editat sub formă de pliant și distribuit 
instituțiilor culturale subordonate Consiliului Județean Gorj pentru a se implica în organizarea de 
activități cultural-artistice în spațiul de desfășurare a piețelor, târgurilor și bâlciurilor, cu scopul de a 
păstra, mediatiza și promova obiceiurile, tradițiile, specificitatea și cultura populară a județului Gorj. 
Acest calendar cuprinde informații referitoare la data, locația și tipul de eveniment organizat.  

 
Aceste materiale sunt destinate susținerii și promovării activităților turistice și culturale, precum 

și a valorilor culturale ale Gorjului, fiind postate pe site-ul Consiliului Județean Gorj, la rubrica 
manifestări culturale:     

    http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Info%20Cultural/Agenda_Culturala_2018_CJ_Gorj_R.pdf .  
Pentru realizarea acestor două broșuri a fost cheltuită suma de 27.846 lei. 

 
 - Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților implementate de Consiliul 
Județean Gorj, potrivit Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2018 
 

Potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 9, alin.1: 
"în cadrul politicii economice naționale, comunele, orașele, municipiile şi județele au dreptul la resurse 
financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le 
utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuțiilor ce le revin, în condiţiile legii“ şi art. 91, alin. 
5, litera a, pct. 4, din același act administrativ, în temeiul ce reglementează următoarele:  ”în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: 
"cultura”. 

În vederea dezvoltării şi promovării activităţii culturale şi imaginii judeţului Gorj, pe parcursul 
anilor precedenți, Consiliul Județean Gorj a desfășurat mai multe proiecte, programe şi oferte culturale, 
din ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorințele comunității, asumându-și rolul de 
coordonator, precum și de organizator al principalelor activități cu impact regional/național 
/internațional, alături de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii de profil. 

Prin centralizarea programelor culturale anuale întocmite de instituțiile cu profil cultural din 
subordinea Consiliului Județean, s-a realizat la nivelul județului Gorj, agenda principalelor manifestări 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Info%20Cultural/Agenda_Culturala_2018_CJ_Gorj_R.pdf
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cultural-științifice, istorice şi educative, numită generic: "Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 
2018". 

 Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018 și Programul propriu pentru desfășurarea 
activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului 
Județean nr. 15 din 16.02.2018. 

Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate și finanțate direct de către Consiliul 
Județean Gorj pentru anul 2018, a fost de 135.000 lei.  

În anul 2018 s-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire din 1918, un eveniment epocal din 
istoria României, care s-a înscris în fluxul european – național și politic de la sfârșitul Primului Război 
Mondial. În acest sens, Consiliul Județean Gorj a organizat o serie de manifestări și festivități omagiale 
dedicate acestui eveniment. Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 166 din 29.09.2017 s-a aprobat 
realizarea Programului cultural „2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj”. 

Autoritatea județeană a organizat, cu sprijinul instituțiilor publice de subordonare județeană şi cu 
participarea reprezentanților autorităților locale și ai cultelor religioase, comemorarea evenimentelor de 
impact judeţean, culturale, istorice şi ecumenice în cursul anului 2018. 

Deasemenea, autoritatea administrativ-teritorială județeană, a susținut cele mai bune performanțe, 
prin premierea personalităților care au contribuit  la dezvoltarea societății, la promovarea Județului Gorj, 
atât în țară, cât și în străinătate și persoanelor care au obținut rezultate de excelență în diverse domenii de 
activitate. 

Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean 
Gorj și sumele aprobate desfășurării evenimentelor, sunt prezentate în tabelul alăturat: 

 
Nr. 
crt. PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE Suma 

  -lei-      
1.  Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu 2.500 
2.  Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de turism 68.000 
3.  Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2018  40.000 
4.  Manifestări culturale dedicate ”Centenarului Marea Unire de la 1918”  19.500 
5.  Ziua mondială a turismului 2018 5.000 

  T O T A L 135.000 

 
1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu: 
 

Prin Referatul numărul nr. 6957 din 25.05.2018, s-a aprobat premierea a cinci elevi din cadrul 
comunității rrome, propuși de către Organizația Partida Romilor “Pro-Europa“ Gorj, cu performanțe 
sportive deosebite, în cadrul evenimentului socio-cultural: „Contribuția romilor la conservarea și 
promovarea tradițiilor în cadrul statului român” organizat cu prilejul ”Zilei internaționale a 
Rromilor”(5 premii a 500 lei/premiu). 

Astfel, suma de 2.500 lei, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a fost 
utilizată integral. 

 
2. Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de 
turism   
 

În perioada 15-18 noiembrie 2018 a avut loc desfășurarea celei de-a 40-a ediții a Târgului de 
Turism al României, organizat și găzduit de Romexpo, bianual, primăvara și toamna, cu sprijinul 
Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT), în calitate de partener strategic, al  
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Organizației Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Federației Patronatelor din 
Turismul Românesc (FPTR), Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), 
precum și al Camerelor de Comerț și Industrie din România. 

Ajuns la cea de-a 40 - a ediție, Târgul de Turism al României rămâne locul ideal de prezentare a 
celor mai interesante oferte și atracții turistice, atât din România, cât și din străinătate, incluzând: 
turismul cultural, rural sau de business, turismul de tratament, destinațiile exotice, croazierele și turismul 
de aventură. Din ofertele companiilor expozante nu lipsesc nici accesoriile și gadget-urile necesare în 
orice călătorie. 

Consiliul Județean Gorj a fost prezent pentru a 
șaptea oară consecutivă la cel mai mare eveniment de 
promovare turistică organizat în România, 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. 
 

Primirea vizitatorilor la standul Consiliului Județean Gorj a fost 
una tradițională, cu pâine și sare, gustări tradiționale românești. 
Participarea Consiliului Judeţean Gorj la Târgul de Turism al 
României, a avut ca obiectiv creşterea vizibilităţii judeţului 
Gorj, ca destinaţie turistică montană, culturală, monahală, de 
agrement şi de aventură, precum şi promovarea artei populare 
tradiţionale şi a elementelor de folclor specifice judeţului. 
Ne-au vizitat standul și s-au bucurat de ospitalitatea gorjenească 
actorul Toma Cuzin - „Firicel” din „Las Fierbinți”, interpretul 

Tavi Colen, omul de radio Nono Semen - vocea de la ProFM și coregraful de dansuri folclorice, Marin 
Barbu - „Nea Mărin”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materialele de promovare distribuite la târg au fost:  
- 2000 bucăți pix metalic din aluminiu; 
- 2000 bucăți breloc metalic cu desfăcător de sticle; 
- 2000 bucăți brichetă piezo din plastic; 
- 2000 pliante „Descoperă Gorjul”; 
- 500 broșuri „Descoperă Gorjul”. 
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Arta populară din Gorj a fost promovată la Târgul de Turism de către artistul popular Daciana 
Ungureanu – arta olăritului și a decorării vaselor din lut. 
 

Din suma de 68.000 lei, prevăzută în bugetul propriu al 
Județului Gorj pe anul 2018, s-a utilizat suma de 47.181 lei. 
 
 
3 Premii acordate conform Programului propriu anual pentru 
desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj 
și sumele alocate ce au fost aprobate în bugetul propriu general al 
Județului Gorj necesare desfășurării evenimentelor în cursul anului 
2018  

 
a) Concursul „ARTE MICI” 

 
Consiliul Judeţean Gorj, în calitatea sa de susținător al culturii şi valorilor 
tradiționale, precum și de promotor al tinerelor talente, în condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare, a susținut, alături de Asociația pentru 
Cultură, Sport și Reprezentare a Polițiștilor de Pretutindeni, organizarea 
și derularea concursului internațional de pictură „ARTE MICI”, în scopul 
promovării imaginii culturale și turistice a județului Gorj.  
Suma totală a premiilor a fost de 4.750 lei brut, din care: 

-total premii categoria de vârstă 7- 10  ani – 1.000 lei (4 premii*250 lei/premiu);  
-total premii categoria de vârstă 11-14 ani: 3.750 lei ( 15 premii*250 lei/premiu) 
 
b) Acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor conferite unor personalităţi cu 

merite deosebite “DIPLOMA DE EXCELENŢĂ” 
 

Comisia consultativă de specialitate, constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 
85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a 
distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu completările și modificările ulterioare 
(Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 130 din 18.07.2017), a întocmit procesul verbal nr. 7895 din 
14.06.2018 privind aprobarea atribuirii Titlului “Gorjeanul Anului” Echipei de robotică Technogods a 
Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu și nominalizarea elevului Popescu Ioan din 
cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, pentru acordarea distincției “Diplomă de 
excelență”. 

Președintele Consiliului Județean Gorj a acordat în ședința ordinară 
a Consiliul Județean Gorj din data de 25.06.2018, un premiu cu Titlul 
“Gorjeanul Anului” pentru anul 2018, în sumă de 5.000 lei brut, Echipei de 
robotică Technogods a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu 
Jiu (10 membri) și un premiu  în cuantum de 1.045 lei (brut) cu distincția 
”Diplomă de excelență”, elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului 
Național Tudor Vladimirescu - Târgu Jiu. 

Valoarea totală a premiilor acordate a fost de 6.045 lei brut.  
 

c) Premiu Echipa de Robotică 
 

Având în vedere meritele deosebite înregistrate de membrii Echipei 
de robotică a Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” TECHNOGODS și 
de profesorii coordonatori, s-au acordat premii acestora pentru 
recunoașterea valorii internaționale a învățământului gorjean în sumă de 
7.090 lei brut. 
 

http://www.ecat.ro/evenimente/echipa-de-robotica-a-colegiului-national-ecaterinateodoroiu/2670/
http://www.ecat.ro/evenimente/echipa-de-robotica-a-colegiului-national-ecaterinateodoroiu/2670/
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d) Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu 
 

Pentru meritele deosebite înregistrate de sportivii Clubului Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu, s-au 
acordat premii sportivilor gorjeni care au obținut performanțe deosebite în competiții sportive naționale 
şi internaționale pentru recunoașterea valorii celor mai buni sportivi din județ. 
S-au acordat 23 de premii astfel: 
 

- Secțiunea atletism feminin: 
– Premiul I = 1.500 lei net, respectiv, 1.600 lei brut;  
– Premiul II = 1.410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut; 
– Premiul III =  1.140 lei net, respectiv, 1.200 lei brut; 
 – Mențiune = 690 lei net, respectiv, 700 lei brut; 

- Secțiunea atletism masculin: 
- Premiul I = 1.500 lei net, respectiv, 1.600 lei brut;  
- Premiul II = 500 lei net, respectiv, 500 lei brut;  

- Secțiunea box:  
- Premiul I =1410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut 
- Premiul I =1410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut 
– Premiul II = 960 lei net, respectiv, 1.000 lei brut 
– Premiul III = 400 lei, respectiv, 400 lei brut; 
– Premiul III = 400 lei, respectiv, 400 lei brut; 
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut; 
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut; 
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut; 
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut; 
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut; 

- Secțiunea Lupte: 
  - Premiul I =1410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut; 
 - Premiul II = 300 lei, respectiv, 300 lei brut; 

- Secțiunea Radioamatorism: 
 - Premiul I = 600 lei net, respectiv, 600 lei brut;   
 - Premiul I = 600 lei net, respectiv, 600 lei brut;   
 - Premiul I = 600 lei net, respectiv, 600 lei brut;   
 - Premiul II = 500 lei net, respectiv, 500 lei brut; 
 - Premiul II = 500 lei net, respectiv, 500 lei brut;    
 
Total sume pentru cele 23 de premii = 17.330 lei net, respectiv 18.000 lei brut. 
 
 

e) Premii Festivalul Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “Pe fir de baladă” 
 

Prin Referatul numărul nr. 5709 din 02.05.2018, s-au aprobat și acordat două premii speciale 
în valoare cumulată de 1.200 lei, respectiv: 
- Premiul special: “Dansuri populare” în sumă de 600 lei; 
- Premiul special: “Taraf tradițional” în sumă de 600 lei. 

 
Din suma de 40.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a cheltuit 

suma de 37.085 lei.  
 
4. Manifestări culturale dedicate ”Centenarului Marea Unire de la 1918” 
  

Conform Notei de fundamentare elaborată de domnul Ion Cepoi, Managerul Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 
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11.838 din 22.09.2017, Programului cultural „2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj” cuprinde: 
tabere și expoziții internaționale de artă plastică, lansări de cărți și albume aniversare, spectacole în aer 
liber, simpozioane internaționale și expoziții fotodocumentare, sesiuni internaționale de comunicări și 
alte evenimente cultural-istorice, ateliere informale, la care participă alături de conducerea Consiliului 
Județean Gorj și alte personalități din conducerea autorităților administrației publice locale, instituții 
publice și invitați. 

Pentru manifestările organizate de către Consiliul Județean Gorj cu ocazia Zilei Naționale 
a României și Centenarul Marii Uniri în Gorj s-au achiziționat: 
- patru (4) panouri aniversare dedicate Marii Uniri de la 1918 în valoare de 1.344 lei; 
- 200 insigne metalice cu logo-ul Centenarului Marii Uniri în valoare de 9.044 lei; 
- 500 bucăți drapele (steaguri) hârtie inscripționate cu tricolorul României, 500 bucăți drapele (steaguri) 
hârtie, inscripționate cu logo-ul Centenarului Marii Uniri, 2 bucăți drapele (steaguri) interior 
personalizate cu stema județului Gorj, 4 bucăți drapele (steaguri) exterior personalizate cu stema 
județului Gorj, 2 bucăți portdrapele pentru drapele interior, în valoare de 3.479 lei; 
- 8 coroane de flori naturale și 2 jerbe flori naturale, în valoare de 2.320 lei. 

Din suma de 19.500 lei, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a cheltuit 
suma de 16.187 lei. 

 
5. Ziua mondială a turismului 27 septembrie 2018 
 

Acțiunea a fost prevăzută prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15/2018 privind 
aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru 
desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, în Anexa nr. 2 , la poziția nr. 6 
“Ziua mondială a turismului 27 septembrie 2018” cu suma de 5.000 lei. 

Pentru marcarea Zilei Mondiale a Turismului și valorificarea potențialului turistic, educativ, 
istoric și cultural al județului Gorj, este oportună tipărirea unei broșuri cu titlul ”Descoperă Gorjul” și a 
unui pliant ”Descoperă Gorjul”, precum și achiziționarea de pixuri, care vor fi distribuite gratuit în 
cadrul evenimentului. 

Din suma de 5.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a utilizat 
suma de 4.938 lei. 
 

Sintetic, situația se prezintă astfel: 
 

 
Nr. 
crt. 

 
PROGRAME/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE 

 
Suma 

abrobată 
-lei- 

 
Suma 

cheltuită 
-lei- 

 
Sumă 

rămasă 
-lei- 

 
1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu 2.500,00 2.500,00 0,00 

2. 
Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri 
naționale și internaționale de turism 

68.000,00 47.181,00 20.819,00 

3.  Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2018 40.000,00 37.085,00 2.915,00 

4.        
Manifestări culturale dedicate ”Centenarului Marea Unire de la 
1918”  

19.500,00 16.187,00 3.313,00 

5.        Ziua mondială a turismului 2018 5.000,00 4.938,00 62,00 

  T O T A L 135.000,00 107.891,00 27.109,00 

 
 
 alte cheltuieli – au totalizat, în bugetul iniţial, credite bugetare în valoare de 7.740.000 lei, iar în 

bugetul final s-au înregistrat prevederi bugetare în cuantum de 9.100.050 lei, din care s-au 
efectuat plăţi în sumă de 8.830.514 lei (97,04%), după cum urmează: 
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1. Finanțare potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general   

 
U.A.T. - Județul Gorj a organizat o sesiune de selecție în anul 2018 pentru acordarea de 

finanțări nerambursabile, de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005. Programul anual de finanțare, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26 din 07.03.2018, a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 46 din data de 12.03.2018. Suma aprobată pentru anul 2018 a fost 
de 1.200.000 lei, repartizată astfel: 

•Domeniul de activitate sport – suma aprobată 1.100.000 lei, din care: 
-Programul "Promovarea sportului de performanță" – suma aprobată 950.000 lei; 
- Programul ”Sportul pentru toți" – suma aprobată 150.000 lei. 
•Domeniul de activitate cultură – suma aprobată 100.000 lei. 

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 54 din 
data de 22.03.2018. Pentru domeniul sport au fost depuse 10 proiecte în cadrul sesiunii de selecție. La 
finalul acesteia au fost atribuite 9 contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport în valoare 
totală de 1.100.000 lei, după cum urmează: 1.010.810 lei programul "Promovarea sportului de 
performanță" și 89.190 lei programul "Sportul pentru toţi". Anunțul de atribuire a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 108 din data de 14.06.2018. 
 
              Situația beneficiarilor, a proiectelor finanțate și rezultatele contractelor de finanțare 
nerambursabilă este prezentată mai jos: 
 

Domeniul/Subdomeniul: Sport/ Programul "Promovarea sportului de performanță" 

Nr. 
crt. 

Denumire 
beneficiar Titlul proiectului Număr și dată 

contract 

Suma 
acordată 

prin 
contract 

-lei- 

Suma 
decontată 

-lei- Rezultat  

1. Asociația Clubul 
Sportiv Voicu 
Dragon 

”KICK-BOX IN 
EXTREMIS!” 

6320/14.05.2018 61.519,41  60.475,64 realizat 

2. Clubul Sportiv 
”INTERNATIONAL 
BĂLEȘTI” 

”Susținerea fotbalului în 
comuna Bălești, Județul 
Gorj” 

6319/14.05.2018 69.518,03  44.381,87 realizat 

3 Asociația Clubul 
Sportiv Autocorex 
Tg-Jiu 

CUPA GORJULUI 
”ACASĂ LA 
BRÂNCUȘI”  RÂNCA 
2018 

6383/15.05.2018 83.326,00  83.326,00 realizat 

4 Clubul Sportiv 
Universitar 
”Constantin 
Brâncuși” 

”Promovarea handbalului 
de performanță în județul 
Gorj” 

6542/17.05.2018 373.428,57  216.466,8
1 

realizat 

5 Asociația Club 
Sportiv Târgu Jiu 

”Creat ca să inspire” 6321/14.05.2018 299.417,08  233.766,4
3 

realizat 

6 Clubul Școlar 
Sportiv Tg-Jiu 

” Susținerea activității de 
performanță la nivelul 
copiilor și juniorilor la 
Clubul Școlar Sportiv Tg-
Jiu” 

7667/11.06.2018 63.777,00 57.214,03 realizat 

7 Palatul Copiilor 
Târgu Jiu 

”Organizare Campionat 
Balkanic de 
Radiogoniometrie și 
participare Campionat 
Mondial de 
Radiogoniometrie” 

7703/11.06.2018 59.823,91 59.603,41 realizat 

Total sport/ Programul "Promovarea sportului de performanţă"                        1.010.810,00             755.234,19 
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Domeniul/Subdomeniul: Sport/Programul "Sportul pentru toţi" 
1 Asociația Club 

Sportiv Infinit 2013 
Târgu Jiu 

”Atragerea și încurajarea 
copiilor pentru practicarea 
jocului de handbal” 

6318/14.05.2018           
39.240,00 

 
36.064,09 

Realizat 

2 Liceul cu Program 
Sportiv Târgu Jiu 

”Susținem performanța 
sportivă!” 

6463/16.05.2018           
49.950,00  

           - încetat 
prin 

acordul 
de voință 
al părților 

Total sport/Programul "Sportul pentru toţi"                                                            89.190,00              36.064,09 
 

Pentru domeniul cultură, în condițiile în care a fost depus un singur proiect, autoritatea 
finanțatoare a decis să nu mai repete procedura de selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes general în domeniul cultură, având în vedere că 
organizarea de sesiuni pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă reprezintă o opțiune a 
autorității finanțatoare, condiționată de existența sumelor necesare ce se constituie în surse de finanțare 
efectivă a contractelor și nu o obligație legală cu titlu de angajament al cărei caracter este neretractabil. 
 

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare, Raportul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 6 din 
15.01.2019. 

Suma decontată de către Consiliul Județean Gorj, cu această destinație, până la data de 
31.12.2018, a fost în cuantum de 791.298 lei. 

 
2. Finanțarea potrivit Legii nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și 

completările ulterioare, a Asociației Culturale ARMONIA Târgu - Jiu 

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 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 50.000 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. 

În anul 2018, suma decontată, aferentă cotizației anuale acordate Asociației Culturale 
ARMONIA Tg - Jiu, justificată pe baza de documente financiar-contabile din care să rezulte utilizarea 
acesteia în realizarea obiectivelor și scopului asociației, a fost de 50.000 lei. 

 
 
 

3. SUME PREVĂZUTE CA SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT PE 
ANUL 2018 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018, a fost aprobat bugetul propriu 

general al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul căruia, la “Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte 
servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”, au fost înscrise credite bugetare în sumă de 150.000 
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lei, pentru susținerea unităților de cult, în scopul repartizării ulterioare, prin hotărâre de consiliu 
judeţean, la solicitarea unității centrale de cult. 

La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în anul 2018, au fost înregistrate 12 
dosare, depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul județului Gorj, prin care s-a solicitat sprijin 
financiar pentru construirea de noi biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea 
picturilor murale etc.  

În vederea respectării prevederilor H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu 
modificările şi completările ulterioare, la nivelul Consiliului Județean Gorj, s-a constituit o comisie în 
baza Dispoziției Președintelui nr. 277 din 07.06.2018, pentru analiza dosarelor ce cuprind documentele 
care au stat la baza cererilor depuse de către unitățile de cult la registratura instituției.  

Unitățile de cult care au depus dosarele privind solicitarea unor forme de sprijin financiar la 
Consiliul Județean Gorj în anul 2018, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Parohia / unitatea de cult 
 

Localitatea 
 

Numărul și 
data cererii 

(înregistrată la 
C.J. Gorj) 

Sume solicitate 
conform 

devizelor de 
lucrări 
- Lei - 

Obiectul solicitării cererii 

1.  Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură 
de Aur” Cojani 

Comuna Cojani, 
Oraș Târgu 
Cărbunești 

3048/13.03.2018 187.401,39 lei Împrejmuire cu gard a Mănăstirii 
 

2.  Parohia Licurici, Biserica cu 
hramul “Nașterea Maicii 
Domnului”  

Comuna Licurici,  
Sat Frumușei 

3151/14.03.2018 95.000,00 lei Executarea lucrărilor de 
conservare-restaurare pictură 
murală în tehnică ulei 

3.  Parohia Țicleni, Biserica cu 
hramul “Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” 

Oraș Țicleni 3426/20.03.2018 174.800 lei Executarea lucrărilor de 
conservare-restaurare pictură 
murală în tehnică frescă 

4.  Parohia Vladimir, Biserica cu 
hramul “Cuvioasa 
Paraschiva” 

Comuna Vladimir,  
Sat Vladimir 

3692/26.03.2018 1.122.288 lei Continuare lucrări de 
conservare/restaurare pictură 
murală interior și exterior 

5.  Biserica Spitalului Județean 
de Urgență Târgu Jiu cu 
hramul “Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe” 

Oraș Târgu Jiu 4325/03.04.2018 124.369,03 lei Reparații curente la biserică: 
placare scară exterioară, înlocuire 
ușă principală, reparații tencuială 
și zugraveli exterioare 

6.  Parohia Cornești, Biserica cu 
hramul “Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul 
de Mir” 

Comuna Bălești, 
Sat Cornești 

4893/17.04.2018 81.204,35 lei Realizare pictură interioară, 
exterioară și catapeteasmă în 
tehnică “a fresco” 

7.  Mănăstirea Polovragi cu 
hramul “Adormirea Maicii 
Domnului” 

Comuna  Polovragi 5505/26.04.2018 2.574.295,49 lei Construcții și reparații  
Mănăstire 

8.  Parohia Piscoiu, Biserica cu 
Hramul “Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie”  

Comuna Stejari, 
Sat Piscoiu  

6775/23.05.2018 40.000,00  lei Continuare lucrări de pictură în 
altar și cupolă 

9.  Parohia Costeni, Biserica 
”Sfântul Ierarh Nicolae” 

Orașul Tismana, 
Sat Costeni 

7075/30.05.2018 57853,53 lei Reparații instalație electrică, 
lucrări de consolidare și 
reparații biserică 

10.  Parohia Bâlteni, Biserica cu 
Hramul ”Sfinții Împărați și 
Sfântul Vasile” 

Comuna Bâlteni, 
Sat Bâlteni  

7325/05.06.2018 22.030,00 lei Întocmire documentație tehnică 
privind restaurarea bisericii 
monument istoric 

11.  Parohia Moi, Biserica cu 
Hramul “Sfinții Voievozi 
Mihail și Gavril”  

Comuna Bâlteni, 
Sat Moi  

7341/05.06.201
8 

80.124,65 lei Continuare lucrări acoperire 
biserică cu tablă 

12.  Parohia Rădinești, Biserica cu 
Hramul “Sfântul Ioan 
Botezătorul” 

Comuna 
Dănciulești, 
Sat Rădinești, 

7878/14.06.2018 29.925,89 lei Schimbare instalație electrică și 
montaj instalație climaterică în 
interiorul bisericii  
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Comisia stabilită în baza Dispoziției Președintelui nr. 277 din 07.06.2018, a întocmit procesul 
verbal de analiză a documentelor care au stat la baza cererilor formulate de către reprezentanții unităților 
de cult din județul Gorj, nr. 8065 din 18.06.2018, constatând că un număr de 11 dosare din 12 depuse, au 
îndeplinit condițiile impuse de art. 14, alin. (1) din Normele metodologice invocate mai sus.  

În vederea repartizării pe unități de cult a sumei de 150.000 lei, prevăzută cu această destinație 
în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2018, Consiliul Județean Gorj a transmis 
Mitropoliei Olteniei, prin adresa nr. 8086 din 18.06.2018, situaţia cu solicitările unităților de cult din 
județul Gorj înregistrate la sediul instituției, care au îndeplinit condițiile prevăzute de legislația în 
vigoare, în vederea emiterii propunerii de repartizare a sprijinului financiar unităţilor de cult. 

Astfel, prin adresa nr. 1654 din 21.06.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8312 
din 21.06.2018, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu modul de repartizare a sumei de 150.000 lei 
pentru două unități de cult din cele 11 propuse, pentru a primi sprijin financiar în anul 2018 din partea 
Consiliului Județean Gorj, respectiv, 100.000 lei pentru Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură de Aur” Cojani și 
50.000 lei pentru Parohia Moi, Biserica cu Hramul “Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”. Propunerile 
transmise de Mitropolia Olteniei se încadrează în prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România.  
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 97 din 25.06.2018, s-a aprobat repartizarea pe 
unităţi de cult a sumei de 150.000 lei, conform tabelului de mai jos: 

 
Nr. 
Crt. 

Parohia/unitatea de cult 
 

Localitatea 
 

Suma aprobată 
- lei - 

Obiectul solicitării 
cererii 

1 Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură 
de Aur” Cojani 

Comuna Cojani, 
Oraș Târgu-
Cărbunești 

100.00,00 lei Împrejmuire cu gard a 
Mănăstirii 
 

2 Parohia Moi, Biserica cu 
Hramul “Sfinții Voievozi Mihail 
și Gavril”  

Comuna Bâlteni, 
Sat Moi  

50.00,00 lei Continuare lucrări 
acoperire biserică cu 
tablă 

 
S-a transmis Secretariatului de Stat pentru Culte, prin adresa nr. 9046 din 05.07.2019, hotărârea 

nr. 97 din 25.06.2018 privind aprobarea repartizării pe unităţi de cult a sumei de 150.000 lei prevăzute 
cu această destinație în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2018. 

Potrivit cap.4, at. 15, alin. 1, lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, unitățile de 
cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligația de a depune „documentele 
justificative până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului 
financiar începând cu trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180  de zile de la primirea 
acestuia”. 

În urma analizei rapoartelor de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar, însoțite de 
documentele justificative înaintate de unitățile de cult cărora le-a fost acordat sprijin financiar 
nerambursabil privind utilizarea sumelor primite, comisia constituită prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Gorj a întocmit procesul verbal de analiză nr. 17790 din 28.12.2018. 
 

Suma decontată de către Consiliul Județean Gorj, cu această destinație, până la data de 
31.12.2018, a fost în cuantum de 150.000 lei. 

 
3. TRANSFERURI - reprezentând contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind 

salarizarea personalului neclerical, pentru un număr de 354 posturi, repartizate Judeţului Gorj 
prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, plăţile efectuate fiind în sumă de 7.828.981 lei, finanţate din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

 
       4. ACŢIUNI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC ŞI SOCIAL – CULTURAL 
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Potrivit programului anual de manifestări naţionale, dedicate diferitelor instituţii sau categorii 
profesionale, instituţiile publice judeţene prezintă omagiul cuvenit eroilor gorjeni care s-au jertfit în 
timpul diferitelor intervenţii militare, pe câmpurile de luptă din interiorul sau din afara graniţelor ţării.  

Conform Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 45, alin.1, 3 potrivit căruia: ”autoritățile administrației 
publice locale vor organiza programe proprii de comemorare, cu sprijinul și cu participarea 
reprezentanților autorităților centrale și ai cultelor religioase din teritoriu”, coroborat cu art. 46 
”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, pentru acțiunile organizate de acestea, sau din resursele proprii alte categorii 
de organizatori, după caz”. 

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Gorj, reprezentată prin Consiliul Județean Gorj, 
potrivit prevederilor legale în vigoare, a comemorat evenimentele istorice și culturale ce au fost 
prevăzute prin Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018, prin depunerea de coroane de flori la 
monumentele istorice. De precizat este faptul că, o parte din activitățile culturale cu impact major, 
cuprinse în Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018, au fost finanțate direct de Consiliul 
Județean Gorj, celelalte activităţi, cu impact zonal, sunt organizate și finanțate din bugetul propriu 
general al Județului Gorj, prin bugetele instituţiilor culturale, de subordonare județeană: Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Școala Populară de Artă Târgu-
Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului” Târgu - Jiu, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” 
Gorj şi Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu",  și, parțial, din bugetele locale ale unităților 
administrativ-teritoriale implicate. 

Plățile efectuate în acest scop au cumulat valoarea de 10.235 lei, față de prevederile 
bugetare în sumă de 15.000 lei (68,23%).  
 
 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – 

au fost aprobate prevederi bugetare în sumă de 556.580 lei, aferente proiectului „Conservarea, 
restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, Cod SMIS 
116188 

Proiectul „Conservarea, restaurarea și 
valorificarea turistică și culturală a casei memoriale 
Iosif Keber”, codul 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 U.A.T.-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 
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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 2.168.750,91 lei, respectiv: 

- 1.738.303,23 lei finanțare nerambursabilă; 
- 430.447,68 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:  

 394.972,10 lei - contribuția U.A.T - Județul Gorj la cheltuieli neeligibile; 
 35.475,58 lei - contribuția U.A.T. - Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 2%). 

Pe parcursul anului 2018 nu au fost înregistrate plăți. 
 
 cheltuieli de capital, respectiv activele nefinanciare – au fost aprobate în bugetul iniţial în cuantum 

de 1.775.650 lei, prevederile bugetare cumulând în bugetul final suma de 1.885.650 lei, plăţile 
efectuate însumând 915.383 lei (48,55%) 
 

Plățile efectuate în anul 2018 au fost aferente obiectivului de investiții ,,Extindere prin 
mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”, demarat în anul 
2017, reprezentând contravaloare lucrări parțiale, asistență tehnică prin diriginte de șantier, respectiv 
taxe, avize și cote legale, lucrările urmând a fi finalizate în cursul anului 2019. 

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. 
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  LA 
CAP. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 -lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

transferuri între unităţi ale
administraţiei publice

alte cheltuieli

proiecte cu finantare din fonduri
externe neramburesabile

cheltuieli de capital

sume recuperate din anii 
precedenți

 
 

În totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar, subvenţiile acordate 
instituţiilor publice de cultură autofinanţate deţin o pondere de 44,70%, transferurile pentru 
salarizarea personalului neclerical, pentru asociaţii şi fundaţii şi pentru susţinerea cultelor reprezintă 
o pondere de 36,02%, cheltuielile de personal ocupă o pondere de 9,96%, iar cheltuielile cu bunuri şi 
servicii cumulează o pondere de 4,39%. 

Ponderea acestui capitol bugetar în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este de 10,32%. 
        

 
Cap. 68.02 „Asistenţă socială”  
 

            - credite bugetare iniţiale – 120.454.610 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 119.603.510 lei (99,29%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
851.100 lei (0,71%); 
           -  credite bugetare definitive – 138.062.980 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 137.211.880 lei (99,38%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
851.100 lei (0,62%); 
           -  plăţi efectuate – 135.095.819 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 134.809.779 lei (99,98%) şi cele aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
286.040 lei (0,22%). 

 
Cheltuielile prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar au ca scop finanţarea serviciilor de 

asistenţă socială acordate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 
către beneficiari persoane instituţionalizate şi neinstituţionalizate. 

În cursul anului 2018, D.G.A.S.P.C. Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 
prevederile strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului şi a 
Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014-2020, a 
Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 2014-2020, precum și a Planului de dezvoltare şi diversificare a serviciilor sociale 
pe anul 2018. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură, la nivel 
judeţean, aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a 
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oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei 
componente: 

I. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
II. Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap; 
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control. 

 
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, se realizează în baza licenţelor de 

funcţionare şi a Certificatului de Acreditare cu seria AF nr. 000816/25.04.2014 emis de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin care Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj este acreditată pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu Legea 
nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. 

La finele anului 2017 erau licenţiate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj un număr de 24 servicii sociale, în cursul anului 2018 obținându-se 10 licenţe de 
funcţionare pentru servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj şi s–au făcut demersurile pentru un număr de 4 servicii sociale, pentru care se aşteaptă 
licenţierea în perioada imediat următoare, astfel după obţinerea licenţei de funcţionare şi a acestor 
servicii, la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj toate serviciile vor fi  licenţiate. 

În cursul anului 2018, D.G.A.S.P.C. Gorj, a licenţiat o casă în municipiul Tg - Jiu, cu o capacitate 
de 12 locuri, în ea înfiinţându-se serviciul social “Casa de tip familial pentru copilul separat temporar 
sau definitiv de părinţii săi Petreşti”, din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul în 
dificultate Tg – Jiu. De acest  serviciu social beneficiază un număr de 12 copii aflaţi cu măsura de 
protecţie specială - plasament. 

Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 
2014-2020” şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia, în perioada raportată, respectiv în 
cursul anului 2018, au fost efectuate, în principal, următoarele activităţi: 

- continuarea descentralizării serviciilor; 
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi; 
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului; 
- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
- specializarea personalului; 
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului; 
- promovarea parteneriatelor; 
- creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de 

calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 
- reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în 

familia naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă. 
 

În toate complexurile de servicii pentru copii aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, în  perioada raportată, activitatea s-a desfăşurat prin implementarea 
standardelor minime obligatorii specifice fiecărui tip de serviciu rezidenţial, vizând creşterea calităţii 
vieţii beneficiarilor şi dispariţia deosebirilor faţă de mediul familial. 

Pentru aceasta, fiecare beneficiar are o abordare personalizată a nevoilor şi, plecând de la nevoile 
identificate, se concretizează planul individualizat de protecţie şi planurile de intervenţie specifice. 

Toate activităţile au fost desfăşurate în vederea reducerii timpului petrecut în mediu rezidenţial şi o 
cât mai rapidă reintegrare în familia naturală/lărgită sau adoptivă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, 
serviciile oferite continuă, pentru ca beneficiarii să nu fie confruntaţi cu riscul marginalizării şi 
excluziunii sociale.  

 
Pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale 

şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 
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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 

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 
             

Pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia 
acestora pe complexuri se prezintă astfel: 

 

Centru 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 

 
Având în vedere apelul de proiecte Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2018-

2020, Axa prioritară 4 – incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9, Obiectiv 
specific 4.14, Creşterea numărului de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii, ghidul 
solicitantului – condiţii specifice „Reducerea numărului de copii  şi tineri plasaţi în instituţii, prin 
consolidarea reţelei de asistenţi maternali”, s-a încheiat Acordul de parteneriat nr. 21989/01.11.2018 
între Beneficiar (A.N.P.D.C.A.) şi Partener nr. 33 (D.G.A.S.P.C. Gorj) prin care instituţia a dezvoltat 
prin intermediul proiectului, reţeaua de asistenţi maternali profesionişti de la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, 
precum şi derularea de activităţi ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de 
formare profesională, îmbunătăţirea nivelului de competenţe al acestora. Obiectul parteneriatului este de 
a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie fiecărei părţi la bugetul 
proiectului. 

În data de 08.11.2018 s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul TEAM – UP: Progres în 
calitatea îngrijirii alternativea copiilor”, cod 127169 depus de către A.N.P.D.C.A. în parteneriat cu cele 
47 de D.G.A.S.P.C. – uri în cadrul apelului non - competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi 
în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. Prin proiect se estimează a se rambursa sumele 
financiare cheltuite cu plata salariilor asistenților maternali profesioniști pentru perioada 2014-2018 (pentru 
aproximativ 146 asistenţi maternali), precum şi decontarea prin proiect, a salariilor asistenților maternali 
profesioniști, pe care D.G.A.S..P.C Gorj estimează să-i angajeze, în număr de 10 persoane/an, pe perioada 2019-
2023, în total 50 de asistenți maternali profesioniști. Durata contractului este de 10 ani, valoarea contractului 
pentru D.G.A.S.P.C. Gorj este de 28.694.448,08 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean este de 2%, 
respectiv în valoare de 573.895,08 lei. 
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Bugetul instituţiei a fost structurat pe trei subcapitole bugetare, după cum urmează: 
-  „Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi” (cod 68.02.05); 
-  „Asistenţă socială pentru familie şi copii” (cod 68.02.06); 
- „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” (cod 68.02.50). 

 
În temeiul prevederilor legale în vigoare privind fundamentarea și elaborarea bugetului pe anul 

2018, precum și în baza situației privind asigurarea serviciilor sociale și a numărului de beneficiari, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 
contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice  din centrele 
rezidențiale, sumele utilizate în exercițiul bugetar al anului 2018 la nivelul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, au cumulat valoarea de 135.095.819 lei. 

Prin legea bugetului de stat, în anul 2018, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului   Gorj i-au fost alocate fonduri în valoare de 24.912.000 lei, reprezentând sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, din care suma de 13.286.000 lei – pentru susținerea sistemului de asistență 
socială pentru familie și copil și suma de 11.626.000 lei – pentru susținerea sistemului de asistență 
socială în caz de invaliditate.  

Pe parcursul anului 2018 au fost alocate din fondul de rezerva la dispoziția Guvernului prevăzut 
în anul 2018, sume pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 13.862.000 lei, pentru  
susținerea sistemului de protecție a copilului  și a centrelor de asistența socială a persoanelor cu 
handicap, astfel: 

- Hotărărea de Guvern nr. 758/2018 – 5.781.000 lei, din care 3.056.000 lei pentru  susținerea 
sistemului de protecție a copilului, respectiv 2.725.000 pentru susținerea centrelor de 
asistență socială a persoanelor cu handicap; 

- Hotărărea de Guvern nr. 848/2018 – 2.303.000 lei, din care 875.000 lei pentru  susținerea 
sistemului de protecție a copilului, respectiv 1.428.000 pentru susținerea centrelor de 
asistență socială a persoanelor cu handicap;  

- Hotărărea de Guvern nr. 948/2018 - – 5.778.000 lei pentru  susținerea sistemului de protecție 
a copilului precum și a  centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap. 

 
Totodată, sumele alocate asistenței sociale din bugetul de stat, reprezentând subvenții pentru 

finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost în bugetul inițial în sumă de 66.679.000 lei iar în 
bugetul definitiv în sumă de 66.432.000 lei, din care au fost efectuate plăți în valoare de 66.395.708 lei 
(99,95%). 
 

Astfel, Consiliul Județean Gorj a alocat, în completarea sumelor provenite de la bugetul de stat, 
resurse financiare proprii, plățile efectuate în anul 2018 la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului   Gorj, prezentate pe surse de finanțare, fiind redate în tabelul următor: 

 
            - lei - 

Denumire Plăți 
efectuate 

Din care, pe surse de proveniență:  
Sume defalcate din 

TVA pentru 
finantarea 

cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul județului 

Subvenții de la 
bugetul de stat 

Sume alocate din 
bugetul propriu al 

Județului Gorj 

Sume pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale 

 Valoare % Valoare % Valoare % Valoare % 
Total, din 

care 
135.095.819 24.912.000  66.395.708  31.181.160,2  12.606.950,8  

Cheltuieli de 
personal 

59.201.674 19.362.628 32,71   29.180.041 49,29 10.659.005 18,00 

Bunuri și 
servicii 

9.101.035 5.549.372 60,98   1.633.889,2 17,95 1.917.773,8 21,07 

Asistenta 
socială 

66.395.708   66.395.708 100     
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Alte cheltuieli 337.592     307.420 91,06 30.172 8,94 
Cheltuieli de 

capital 
286.040     286.040 100   

Plati efectuate 
in anii 

precedenti 

-226.230     -226.230    

 
 
 
Analizând cheltuielile efectuate, pe titluri de cheltuieli, se constată următoarele: 

          
 Cheltuieli de personal – prevăzute în bugetul inițial  în sumă de 44.336.510 lei, atingând în 

bugetul final valoarea de 59.376.510 lei, au înregistrat plăți în sumă de 59.201.674 lei (99,71%), 
necesare pentru asigurarea drepturilor salariale și  a contribuțiilor aferente posturilor ocupate în anul 
2018 (1266 posturi), inclusiv indemnizațiile de delegare pentru deplasări precum și plata voucherelor 
de vacanță conform legislației în vigoare. 

        Cheltuielile de personal au fost efectuate având în vedere dispozițiile emise de Serviciul resurse 
umane, salarizare şi pentru funcţia publică, ca urmare a aplicării: 
 - Legii nr. 153/2017, lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârii nr. 228/28.12.2017 a Consiliului Judeţean Gorj pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile /serviciile din subordine. 
 -  Hotărârea de Guvern nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată: 
 - Hotărârea de Guvern nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor 
de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi 
condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din 
administraţia publică locală. 
 - Hotărârea nr. 106/24.07.2018  a Consiliului Judeţean Gorj pentru aprobarea Organigramei, 
Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum şi a capacităţilor de furnizare a serviciilor sociale. 
 
 Cheltuieli cu bunuri si servicii – au cumulat în bugetul inițial valoarea de 8.228.000 lei, în bugetul 

definitiv înregistrând suma de 11.238.600 lei, plățile efectuate fiind în suma de 9.101.035 lei 
(80,98%), din care ponderea cea mai mare o dețin după cum urmează: 

            - hrana pentru beneficiarii din centrele rezidenţiale        - 3.271.420 lei (35,95%); 
- încălzit, iluminat, forţă motrică                                     - 1.559.587 lei (17,14 %) ; 
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare - 1.037.443 lei (11,40%); 
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii  (înzestrări la ieşirea din sistem şi sume de bani pentru nevoi       

personale)                                                                                  -    609.369 lei (6,70%)   
- medicamente şi materiale sanitare                                 -  158.920 lei (1,75%) ; 
- deplasări (decontarea transportului salariaților din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj  care însoțesc  

beneficiarii internați în spitalele din țară cât și pentru plata transportului asistentelor maternale 
profesioniste ce insoțesc copiii aflați în plasament la centrele de recuperare) -39.535 lei (0,43%)                                                               

- pregătire profesională                                                           -   83.037 lei (0,91%).  
 
Pentru respectarea standardelor minime obligatorii, 312 salariaţi au participat la cursul „ Metode şi 

tehnici de lucru cu beneficiarii în situaţie de criză, care prezintă tulburări de comportament, delincvenţi, 
consumatori de substanţe interzise, prostituţie” şi 45 salariaţi au participat la cursul  „Prim ajutor”. La cursul  
„Managementul serviciilor sociale” au participat 13 salariaţi care ocupă funcţii contractuale de 
conducere. Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe parcursul anului trecut, s-a concretizat 
într-un număr de 8 funcţionari publici (2 de conducere şi 6 de execuţie) care au participat la programe de 
formare profesională urmate în interesul instituţiei publice, altele decât cele prevăzute în planul anual de 
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perfecţionare. 
Pe parcursul anului 2018, au fost efectuate lucrări de reparații curente în sumă 12.536 lei la 

canalizarea subterană ce se află pe axa drumului de servitute ce face legătura între strada Siretului și 
intrarea principală a pavilionului C1, la sediul DGASPC Gorj din str. Siretului. 

De asemenea, au fost efectuate cheltuieli pentru procurarea de obiecte de inventar în valoare de 
760.967 lei, detaliate astfel: 
               -  echipament, cazarmament beneficiari                         -    283.466 lei; 

 -  lenjerie și accesorii de pat                                            -     125.270 lei; 
 - alte obiecte de inventar (calculatoare,  imprimante multifuncționale, televizoare, frigidere,  

scaune necesare pentru înlocuirea celor existente în sala de mese a CRRNA Bâlteni,  2 spălătoare inox la 
Complexul de Ingrijire și Asistență Suseni, aparatură medicală la Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Tg - Cărbunești, 16 paturi medicale cu suport de perfuzie la Complexul de Ingrijire și Asistență Suseni  -  
352.231 lei. 

 
 Cheltuieli cu “asistența socială” – acordate conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, suma repartizată din bugetul de stat prin 
Ministerul Muncii, Familiei și Justiției Sociale a fost inițial de 66.679.000 lei, atingând în bugetul 
final suma de 66.432.000 lei, din care plățile alocate au fost de 66.395.708 lei (99,95%), din care: 
- 65.261.760 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap neinstituţionalizaţi îngrijiţi 

la domiciliu, conform art. 58 „prestații sociale” din Legea nr. 448/2006, republicată; 
- 20.800 lei pentru plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de 

prevederile art. 27 din Legea nr. 448/2006 republicată, pentru un număr de 23 beneficiari; 
- 1.113.148 lei pentru plata facturilor emise de societățile de transport, în vederea asigurării gratuite a 

transportului interurban pentru  persoanele cu handicap şi însoţitorilor acestora, conform prevederilor 
art. 24 din Legea nr. 448/2006, republicată. 
 

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, biroul de evidenţă prestaţii sociale pentru persoane cu 
handicap a  întocmit documentaţia conform Legii nr. 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un 
număr de 12.765  persoane cu handicap, după cum urmează : 
   1. Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 58, alin. (4):  

-copii gradul I - 646;  
-copii gradul II - 159;  
- copii gradul III - 197. 

   2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58, alin. (4) din Legea nr. 
448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 

 -adulţi gradul I - 1337 persoane;  
- adulţi gradul II - 2482 persoane;  
 -adulţi gradul III -187 persoane. 

    3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) din Legea 
nr. 448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:  

- salariaţi gradul I - 72 persoane;        
            - salariaţi gradul II - 390 persoane;  

 -salariaţi gradul III - 47 persoane. 
     4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, sub 
formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:  

- pensionari gradul I – 3471 persoane;  
- pensionari gradul II - 3420  persoane;  

    - pensionari gradul III - 368  persoane. 
S-au îregistrat un număr de 1447 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii nr. 

448/2006. 
 

 Alte cheltuieli - au cumulat în bugetul inițial valoarea de 360.000 lei, în bugetul definitiv 
înregistrând suma de 391.000 lei, plățile efectuate fiind în suma de 337.592 lei (86,34%) 
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Conform Ordonanței de Urgență nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, începand cu data de 1 
septembrie 2017, autoritățile și instituțiile publice, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar 
către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata înmulțit cu 
numărul de locuri de muncă în  care nu au angajat persoane cu handicap. 

 
 Cheltuieli de capital – au cumulat în bugetul inițial și final suma de 851.100 lei, plățile fiind în 

sumă de 286.040 lei  (33,61%), după cum urmează: 
 

1. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate  Tg – Cărbunești 
-Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare trifazic - 25.347 lei. 
 

 
 

2. Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița 
- Achiziție pat electric cu saltea – 4.760 lei; 
- Execuţie şi punere în funcţiune staţie de epurare apă menajeră – 88.598 lei. 
 

3. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate  Novaci 
- Achiziționare fosă septică – 4.997 lei; 
- Proiectare, execuție și montare scară exterioară – 31.640 lei; 

 

 
 

4. Centrul de Recuperare si Reabilitare Tg - Cărbunești 
- Achiziționare boiler 3000 litri – 25.499 lei; 
- Achiziționare pompă submersibilă – 10.413 lei; 
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5. Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni 
- Realizarea unui studiu hidrogeologic pentru forare puţ de mare  adâncime – 3.570 lei; 

 
6. Complexul de Servicii Alternative pentru Protecția Rezidențială   Tg – Jiu 
- Proiectare, execuție și montare scară exterioară – 51.209 lei; 
- Proiectare, execuție gard de protecţie a faţadelor anvelopate – 9.710 lei; 
- Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare monofazic – 25.347 lei. 

 

 
 
 

7. Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bâlteni 
- Achiziție sterilizator de tip etuvă 120 litri – 4.950 lei. 



 73 

 
 
 

Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 226.230 lei. 
 

59.201.674;          
43,68%

9.101.035,00;    
6,71%

66.395.708; 
48,98%

337.592;                   
0,25%

286.040;                 
0,21%

-226.230 ;            
-0,17%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  ÎN CADRUL 68.02  
,,ASITENŢĂ SOCIALĂ''  ÎN TOTALUL  BUGETULUI  REALIZAT PE ANUL 2018- lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

asistenţă socială

alte cheltuieli

cheltuieli de capital

sume recuperate din anii precedenți

 
 
În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2018, acest capitol bugetar deţine 

o pondere semnificativă de 56,92%. 
 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar, 

cheltuielile cu asistența socială cumulează ponderea majoritară de 48,98%, urmate de cheltuielile de 
personal – 43,68%, cheltuielile privind bunuri și servicii ce dețin o pondere de 6,71%, alte cheltuieli-
0,25% și cheltuielile de capital  – 0,21 %. 

 
                   Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  

 
                    - credite bugetare iniţiale – 2.632.100 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 2.627.100 lei (99,81%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
5.000 lei (0,19%); 
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                   - credite bugetare definitive – 2.341.050 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 2.336.050 lei (99,78%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
5.000 lei (0,22%); 
                   -  plăţi efectuate – 2.152.354 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 2.147.354 lei (99,76%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 5.000 lei 
(0,24%). 

 
În cadrul acestui capitol bugetar, s-a finanţat activitatea Serviciului Public Judeţean Salvamont 

Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj privind servicii şi dezvoltare publică.   
 

Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 
 

1. Analiza activităţii desfăşurată de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj 
 

În anul 2018, Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj i-au fost 
alocate, de către Consiliul Judeţean Gorj, în bugetul iniţial credite în valoare 
de 2.175.000 lei, în bugetul definitiv înregistrând suma de 1.823.950  lei, din 
care s-au efectuat plăți în sumă de 1.814.287 (99,47%). 

 
Pe titluri de cheltuieli, execuţia bugetară se prezintă astfel: 

 
 Cheltuieli de personal – prevăzute în bugetul inițial  în sumă de 
1.700.000 lei, atingând în bugetul final, prin rectificări bugetare, valoarea 
de 1.350.050 lei, au înregistrat plăți  în sumă de 1.344.671 lei (99,60%), 
reprezintă cheltuielile salariale pentru cei 23 de angajaţi permanenţi, precum şi contribuţiile de asigurări 
sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii şi asigurări pentru accidente de muncă, inclusiv indemnizațiile 
de delegare.  
 
 Cheltuieli cu bunuri si servicii – prevăzute în  bugetul inițial și final valoarea de 470.000 lei, 

plățile efectuate fiind în suma de 465.710 lei (99,09%), au fost destinate plății utilităților, respectiv 
pentru încălzit, iluminat, apă, canal, comunicaţii telefonie şi radiocomunicaţii (pentru sediul central 
din Târgu-Jiu şi Baza de salvare montană Rânca), cheltuieli cu materiale consumabile și obiecte de 
inventar, cheltuieli cu carburantul necesar funcționării autovehiculelor din dotare, reparații și revizii 
auto, asigurări auto, hrana pentru oameni în cadrul acţiunilor de pregătire profesională şi salvare 
montană, medicamente şi materiale sanitare, prime de asigurare non-viață, precum și alte cheltuieli 
specifice activității de organizare și salvare montană, precum și pentru întreținerea bazelor de 
salvamont aflate în administrare și dispuse pe teritoriul județului Gorj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Active nefinaciare - suma de 5.000 lei, alocată pentru cheltuieli de capital, a fost utilizată pentru 

achiziţionarea de echipamente specifice activităţii de salvare montană şi speologică, respectiv troliu 
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portabil, prin care a fost asigurată o mai bună intervenție în desfășurarea activității de salvare 
montană, respectiv recuperarea salvatorului și accidentatului din abrupt.  

Din punct de vedere al activităţii specifice instituţiei, s-a constatat necesitatea creşterii continue a 
activităţii de patrulare/prevenire şi salvare, datorată creşterii exponenţiale a numărului de turişti din zona 
montană a judeţului nostru, acesta fiind un răspuns pozitiv la acţiunile de promovare a potenţialului 
turistic al judeţului Gorj.  

În anul 2018, salvamontiștii gorjeni, au fost solicitați să intervină la un număr de 226 
evenimente, în care au fost salvate 263 persoane, 220 dintre acestea având loc în zona montană a 
județului Gorj. Din numărul total de intervenții, pentru acordarea primului ajutor și transportul în zona 
montană, 53 de cazuri au fost predate, de către echipele de salvamontiști, ambulanțelor SAJ sau 
SMURD. 

De asemenea, în vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani, au fost alocate fonduri pentru 
participarea la școlile naționale de pregătire salvamont, cursuri de salvare cu elicopterul, stagiul anual de 
reatestare a echipajului canin de intervenție la avalanșă, precum și cursul de specializare, organizat de 
către Comitetul Internațional de Salvare Montană, în Italia.  

Fondurile alocate Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj în anul 2018 au permis 
desfăşurarea activităţii în bune condiţii, reuşindu-se acoperirea integrală a principalelor necesităţi 
financiare ale activităţii de salvare montană şi salvare speologică.  

Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 1.094 lei. 

 
 

2. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj, reflectată în cadrul capitolului bugetar 70.02 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  

 
           Consiliul Judeţean Gorj a programat, în cadrul secțiunii de funcționare, la titlul II Bunuri si 
servicii, în bugetul iniţial credite în valoare de 457.100 lei, în bugetul definitiv cumulând suma de 
517.100, înregistrându-se plăţi în cuantum de 338.067 lei (65,38%), necesare pentru plata lucrărilor 
curente privind realizarea dren Post Salvamont Tismana, precum și pentru achitarea unor tarife de 
monitorizare a autorizaţiei deţinute de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public, 
tipărirea licenţelor de traseu pentru curse speciale, pentru evaluarea unor construcţii din domeniul public 
al Județului Gorj şi elaborare documentaţii cadastrale. 

      

1.344.671;            
62,41%

803.777;               
37,31%

5.000;                  
0,23%

-1.094;                    
-0,05%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 70.02 
"LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ", 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT  PE ANUL 2018 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

cheltuieli de capital

sume recuperate din anii precedenți

 
 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 

cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” deţin o pondere de 0,91%, 
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iar în totalul acestui capitol, cheltuielile de personal dețin o pondere de 62,41%, cheltuielile privind 
bunuri şi servicii 37,31% şi cheltuielile de capital – 0,23%. 

 
Cap. 74.02 „Protecţia mediului”   

 
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-au alocat credite bugetare și s-au efectuat 

plăți în cadrul acestui capitol bugetar, după cum urmează: 
 

 - credite bugetare iniţiale – 1.316.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 
suma de 1.307.000 lei (99,31%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 9.000 lei 
(0,69%); 
           - credite bugetare definitive – 1.286.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 1.277.000 lei (99,30%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
9.000 lei (0,70%); 
            -  plăţi efectuate – 1.245.109 lei, aferente în totalitate cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 
 

În cadrul acestui capitol bugetar, s-au finanţat activitatea Serviciului Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj în 
domeniul protecției mediului.   
 
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 

 
1. Analiza activităţii desfăşurată de către ,,Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi 

a Activităţilor de Salubrizare Gorj” 
 

Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj este un 
serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituit în data de 01.05.2007, în temeiul 
prevederilor Legii nr. 215/2011 privind administraţia publică locală, O.U.G. nr. 78/2000 privind 
regimul deşeurilor, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a O.G. nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare. 
     

             Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, a fost 
desemnat, să coordoneze şi să monitorizeze, punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010 
privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul instituţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, a 
instituţiilor publice şi societăţilor comerciale din subordine. 
 

În anul 2018, Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare 
Gorj i-au fost alocate, de către Consiliul Judeţean Gorj, în bugetul iniţial credite în valoare de 
1.307.000 lei, în bugetul definitiv înregistrând suma de 1.277.000 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 
1.245.109 lei (97,50%): 

 
 Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

 
 cheltuieli de personal –au fost prevăzute inițial credite bugetare în sumă de 1.252.000 lei, 

atingând în bugetul final valoarea de 1.222.000, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 
1.199.334 lei (98,15%);  
 

 Cheltuieli cu bunuri si servicii – prevăzute în  bugetul inițial în valoare de 55.000, atingând în 
bugetul final valoarea de 59.950 lei, din care s-au înregstrat plățile în sumă de 50.719 lei 
(84,60%); 

 
 Finanţarea activităţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de Salubrizare 

Gorj s-a asigurat pentru efectuarea cheltuielilor de personal, respectiv pentru plata cheltuielilor cu 
salarizarea personalului angajat, conform organigramei şi statului de funcţii al  serviciului aprobate 
pentru anul 2018, inclusiv a contribuţiilor aferente datorate bugetului de stat şi bugetului asigurărilor 
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sociale de stat, cât şi pentru efectuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, în vederea asigurării 
funcţionalităţii serviciului de specialitate şi desfăşurării activităţii specifice de gestionare a deşeurilor. 

 
 Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj a desfăşurat şi 
desfăşoară în continuare, activităţi specifice protejării mediului înconjurător, respectiv colectarea 
selectivă a deşeurilor, precum şi acordarea sprijinului de specialitate autorităţilor locale, în vederea 
organizării cartării şi realizării hărţii deşeurilor din judeţul Gorj. 
 
 Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 4.944 lei. 

 
2. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea acțiunilor în domeniul 
protecției mediului 

 
În cadrul acestui capitol, au fost programate credite bugetare, aferente secțiunii de dezvoltare, în 

sumă de 9.000 lei, la titlul active nefinanciare, în vederea achiziționării Studiului pentru menținerea 
calității aerului necesar elaborării Planului de menținere a calității aerului, astfel cum prevede Legea 
nr. 104/2011, neînregistrându-se plăți. 
           

1.199.334;                
95,56%

50.719;                   
4,04% -4.944;                         

-0,39%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 74.02 
"PROTECŢIA MEDIULUI", ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT                                   

PE ANUL 2018 - lei 

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

sume recuperate din anii 
precedenți

 
 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 

cadrul capitolului bugetar 74.02 „Protecţia mediului” deţin o pondere de 0,52%, iar în totalul acestui 
capitol, cheltuielile de personal deţin ponderea semnificativă de 95,56% și cheltuielile cu bunuri şi 
servicii cu o pondere de 4,04%. 

 
Cap. 84.02 „Transporturi”  
 

                     - credite bugetare iniţiale – 71.670.990 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 10.512.000 lei (14,66%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
61.158.990 lei (85,34%); 
                     - credite bugetare definitive – 89.517.290 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 13.506.470 lei (15,08%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
76.010.820 lei (84,92%); 
                     - plăţi efectuate – 44.962.008 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 13.393.080 lei (29,78%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 31.568.928 
lei (70,22%). 

 
La acest capitol bugetar, Consiliul Judeţean Gorj a avut, ca obiectiv, elaborarea documentaţiilor 

tehnico-economice aferente drumurilor județene, urmărirea, în condiţii de calitate, a execuţiei şi 
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finalizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente şi de întreţinere pe 
reţeaua publică de drumuri şi poduri judeţene.   

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură judeţean, 
iar 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, mai ales, 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 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată atât de structura 
rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de traficul de mare 
tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 
 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  
 

                Prin efectuarea de cheltuieli privind bunuri și servicii, s-au realizat lucrări de întreţinere şi  
reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.  

 
 În acest sens, au fost prevăzute iniţial credite bugetare în sumă de 7.500.000 lei, atingând în 

bugetul final valoarea de 10.508.000 lei şi s-au înregistrat plăţi  de 10.398.009 lei (98,96%). 
 

Pentru anul 2018, Unitatea Administrativ Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus și a executat o 
paletă largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri 
publice judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene. 

Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată 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. 

Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost 
realizată în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare 
privind calitatea şi siguranţa traficului. 

Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această 
destinație. 

Principalele categorii de lucrări care s-au executat sunt prezentate în tabelul  de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Simbol 
articol Denumire articol U.M. 

1 101.1. Întreţinerea părţii carosabile specifice tipului de 
îmbrăcăminte   

2 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice   
  Plombări execuţie 100 mp 

  Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 

  Badijonarea suprafeţelor poroase execuţie 100 mp 
3 101.1.2. Întreţinere îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici   
  Colmatarea rosturilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 

  Refaceri dale execuţie 100 mp 
4 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite   

  
Greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea pe drum, 

aprovizionarea cu materiale pietroase în val până la 300 mc/km execuţie km 

  Scarificare şi reprofilare drum execuţie 100 mp 
5 101.2. Întreţinere comună tuturor drumurilor   
6 101.2.1. Întreţinere platformă drum   
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  Curăţire platforme drumuri de materiale aduse de viituri execuţie mc 

  Tratarea burduşirilor execuţie 100 mp 

  Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală execuţie 100 mp 

  Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanică execuţie 100 mp 

  Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă execuţie mc 

  Tăieri de cavalieri execuţie mc 
7 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor   
  Curăţire şanţuri execuţie ml 

  Executarea şanţurilor de pământ execuţie ml 

  Desfundare şanţuri execuţie ml 

  Întreţinere drenuri execuţie 100 ml 

  
Amenajări ale torenţilor şi canalelor de evacuare până la 200 m 

lungime execuţie 100 ml 

8 101.2.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei   
  Întreţinerea indicatoarelor de km (borne) execuţie buc 

  Întreţinere parapet elastic execuţie 100 ml 

  Întreţinere parapet rigid execuţie 100 ml 

  Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor (coronamente etc.) execuţie mp 
9 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere   
  Revizii curente şi intervenţii operative execuţie ore 

  Cosirea vegetaţiei ierboase execuţie 100 mp 
10 101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale   

  
Aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea scurgerii 

apelor - drumuri laterale execuţie buc 

11 101.3. Întreţinerea curentă a podurilor   
12 101.3.1. Poduri din beton   

  
Reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, desfundarea gurilor 

de scurgere, reparaţii parapete, trotuare, sferturi de con execuţie ml 

13 101.3.2. Întreţinerea albiilor din zona podurilor   

  
Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de răgălii a 

infrastructurii şi a albiilor execuţie 100 mp 

  Reparaţii izolate la praguri de fund şi la apărări de maluri execuţie buc 
14 101.3.3. Întreţinerea podeţelor   

  
Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de liniştire, 

peree, desfundări şi decolmatări de podeţe execuţie buc 

15 102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă   
16 102.2. Aprovizionare nisip + transport în baze execuţie mc 

 

Aprovizionare sare + transport în baze execuţie to 
Transport nisip în depozite mici, figurat execuţie mc 

Amestec nisip + sare execuţie mc 

17 102.5. Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii 
drumurilor publice execuţie mc 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 16-25 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 26-35 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant 

manual execuţie to 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant 

mecanizat execuţie to 

  Informare operativă pe timp de noapte şi sărbători execuţie ore 

  Informare operativă în timpul programului execuţie ore 
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  Curăţirea mecanizată a zăpezii execuţie mii lei 

  Utilaje deszăpezire - aşteptare I execuţie mii lei 

  Utilaje deszăpezire - aşteptare II execuţie mii lei 
18 103 Tratamente bituminoase execuţie km 

19 106 Covoare bituminoase 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

20 107 Siguranţa rutieră   
21 107.1. Aprovizionare şi montare cu indicatoare rutiere, stâlpi, stâlpişori 

de dirijare execuţie 100 buc 

22 107.2.1. Aprovizionare şi montare parapet execuţie ml 
23 107.2.2. Aprovizionare şi montare borne execuţie buc 
24 107.3.1. Executarea marcajelor longitudinale execuţie km 
25 107.3.2. Executarea marcajelor transversale execuţie mp 

26 107.4. Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dotărilor 
(coşuri de gunoi, mese, scaune, jardiniere) 

execuţie 
buc proiectare 

27 107.5.1. Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii) 
execuţie 

buc 
proiectare 

28 107.5.2. Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale 
execuţie 

buc 
proiectare 

29 108 Plantaţii rutiere   
30 108.2. Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi spaţiile verzi execuţie 100 mp 
31 111 Protejarea corpului şi platformei drumului   
32 111.2.1. Şanţuri dalate 

execuţie 
ml 

proiectare 

33 111.2.2. Şanţuri pereate 
execuţie 

ml 
proiectare 

34 111.3. Drenuri 
execuţie 

100 ml 
proiectare 

35 111.5. Ziduri de sprijin din b.a. 
execuţie 

ml 
proiectare 

36 111.6. Drumuri de acces 
execuţie 

buc 
proiectare 

37 111.7. Amenajarea platformei pentru verificarea tonajelor 
autovehiculelor 

execuţie buc proiectare 
38 111.8. Întreţineri drumuri pietruite execuţie km 
39 112 Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor   

  

Înlocuirea hidroizolaţiei pe cale; înlocuire borduri; înlocuire 
parapet; înlocuire dispozitive pentru acoperirea rosturilor de 

dilataţie; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; 
consolidarea elementelor din beton armat 

execuţie ml 

proiectare 

 113 Lucrări accidentale   
40 113.1. Lucrări accidentale 

execuţie 
ml 

proiectare 

41 113.2. Refaceri după inundaţii 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

42 113.3. Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială execuţie km proiectare 

43 114 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară execuţie km proiectare 

44 115 Ranforsări ale sistemului rutier 
execuţie 

km 
proiectare 

45 118 Definitivări podeţe   
46 118.1. Podeţ Ø 600 

execuţie 
buc 

proiectare 

47 118.2. Podeţ Ø 800 
execuţie 

buc 
proiectare 
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48 118.3. Podeţ Ø 1000 
execuţie 

buc 
proiectare 

 
Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2018 

s-au efectuat plăți în valoare de 10.398.009 lei, din care: 9.749.908 lei pentru activitate de întreținere și 
reparare propriu zisă și 648.101 lei pentru siguranța circulației. 

 
 

 În cadrul titlului de cheltuieli „proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului  financiar 2014 - 2020” au fost efectuate plăţi în sumă de 8.932 lei aferente 
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 „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile 
Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, 
este de 75.826.112,04 lei, din care: 71.795.197,84 lei finanțare nerambursabilă și 4.030.914,20 lei 
contribuție proprie a U.A.T.-Județul Gorj (1.465.208,12 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 
2.565.706,08 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 a 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. 
Proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare. 
Plățile totale pe anul 2018, au fost în sumă de 4.466,00 lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 89,32 lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 580,58 lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.796,10 lei. 

 
 Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă 

de 1.372.133,91 lei, din care: 
 subvenţii de la bugetul de stat 22.834,08, 00 lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 149.299,86 lei; 
 prefinanțatre – 1.200.000,00 lei. 
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma rambursată în 

cursul anului 2018 în cadrul cererii de rambursare nr. 1, precum și suma pentru prefinanțarea primită în 
luna decembrie 2018. 
 

 
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 „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” este de 
90.008.404,32 lei, din care: 87.619.808,26 lei finanțare nerambursabilă și 2.388.596,06 lei contribuție 
proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.788.159,35 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 600.436,71 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)”. 
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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. 

Proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare. 
Plățile totale pe anul 2018, au fost în sumă de 4.466,00 lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 89,32 lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 580,58 lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.796,10 lei. 
 Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă 

de 249.264,44 lei, din care: 
 subvenţii de la bugetul de stat – 33.065,67 lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 216.198,77 lei. 

Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma rambursată în cursul 
anului 2018 în cadrul cererii de rambursare nr. 1. 
 
 

 În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 
31.624.863 lei (46,77%), creditele bugetare iniţiale fiind în sumă de 52.777.850 lei, majorate pe 
parcursul execuţiei bugetare până la valoarea de 67.629.680 lei.  

 
Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile publice judeţene, atât în 

privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul listelor de 
investiţii, situaţia, pentru fiecare obiectiv în parte, se prezintă astfel:  

 
 ,,REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ671B, KM 4+500 – KM 41+000, LIMITA 

JUDEȚULUI  MEHEDINȚI – VĂGIULEȘTI – SAMARINEȘTI – MOTRU – LUPOAIA – 
CĂTUNELE – GLOGOVA – CĂMUIEȘTI, JUDEȚUL GORJ” 
 

Obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km  4+500-41+000, limita 
Județului Mehedinţi – Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuieşti, 
judeţul Gorj” a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală și finanțat în baza contractului de finanțare nr. 3575/17.06.2014, a actului adițional                               
nr. 19114/11.11.2015 și a actului adițional nr. 704/03.08.2017. 

Amplasamentul lucrării 
 Drumul județean DJ 671B, km 4+500 - km 41+000, traversează judeţul Gorj. Sectorul de drum 

km 0+000 - 4+500 este amplasat în județul Mehedinți. DJ671B trece prin următoarele localități: 
Văgiulești, la km 4+500, Cârciu, la km 7+000, Samarinești, la km 12+250, Boca, la km 12+550, 
Însurăței, la km 16+000, Motru, la km 18+200, Lupoaia, la km 20+400, Valea Mânăstirii, la km 21+270, 
Steic, la km 24+350, Valea Perilor, la km 25+650, Olteanu, la km 29+200, Iormănești, la km 32+400, 
Glogova, la km 34+670 și Cămuiești, la km 37+700.  
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DJ 671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  Mehedinți – Văgiulești –  

Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești 
 
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km  4+500-41+000, 

limita Județului Mehedinţi – Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – 
Cămuieşti, judeţul Gorj” au fost finalizate în data de 16.11.2018, încheindu-se, în acest sens, procesul 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15511. 

Lucrările executate au constat în: 
 reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă, prin decapare, frezare și plombare cu mixtură asfaltică; 
 așternere strat de binder pe o lungime de 36,5 km; 
 așternere strat de uzură pe lungimea de 36,5 km;  
 execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanturi pereate, rigole 

carosabile, podețe transversale, accese la proprietăți etc); 
 execuția drumurilor laterale; 
 execuția semnalizării vertical 
 execuția marcajelor tranversale și longitudinale 
 reabilitări de poduri. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 
41+000, limita județului  Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – 
Glogova – Cămuiești, Județul Gorj”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 2.562.813 lei 
pentru execuția lucrărilor. 

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul 
de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  Mehedinți 
– Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești, Județul Gorj” au fost 
suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza 
contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

 
 ,,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 traversează localitățile Slivilești, 
Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”. 
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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 judetean 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. 

 Drumul județean supus studiului, este amplasat atât în intravilanul, cât și în extravilanul 
comunelor pe care le străbate. 
 

 
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 reabilitare 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.   

Situația existentă 
 Traseul drumului județean 673 pornește din partea de vest a județului, străbătând un număr de 4 
comune, respectiv: Slivilești, Bolboși, Borăscu, Plopșoru și orașul Turceni.  
 În plan, drumul existent prezintă un număr mare de curbe, cu raze corespunzătoare unor viteze de 
40-50 km/h în localități și peste 50 km/h în afara localităților.  

În profil transversal, drumul existent prezintă următoarele elemente: 
- partea carosabilă   – 6 m;  
- platforma minimă  – 9 m;  
- panta transversală în aliniament – 2,5%. 

În general, prin localități, ampriza drumului între limitele de proprietăți este suficient de largă, de 
aproximativ 10 - 16 m. 

Structura rutieră existentă 
Pe sectorul supus consolidării și amenajării, cu o lungime de 29,747 km, sistemul rutier este 

alcătuit din: 
- fundaţie din balast; 
- îmbrăcăminte bituminoasă, realizată în trecut, peste care, mai recent, s-a aplicat un 

tratament superficial bituminos simplu de cca. 2 cm. 
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Capacitatea portantă a drumului fiind depășită, a facilitat apariția următoarelor tipuri de degradări 
ale îmbrăcăminților existente: faianțări, gropi și pelade, fisuri și crăpături longitudinale și transversale, 
tasări, faianțări, precum și desprinderi de materiale.  

Îmbrăcămintea este din beton de asfalt și prezintă degradări sub formă de șlefuiri, exfolieri, 
pelade, plombe, faianțări, fisuri și crăpături, gropi, plombe, rupturi de margine, degradări provocate de 
îngheț-dezgheț, tasări locale.  

Starea drumului este apreciată ca fiind MEDIE. 
 

 

          
 

           
 

Pe ultima porțiune de drum (cca. 1 km), situată în localitatea Turceni și care face legătura cu DN 
66, structura drumului este alcătuită din pavaj de piatră cubică, care necesită scoaterea acesteia și 
realizarea unei infrastructuri din balast de 20 cm și piatră spartă de 12 cm, după care urmează 
îmbrăcămintea bituminoasă. 
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Sistemele de colectare și evacuare a apelor sunt alcătuite din șanțuri și podețe. Podurile și 
podețele prezintă degradări ale părții carosabile, trotuarelor, parapetelor, coronamentelor etc. Șanțurile 
existente sunt colmatate și degradate. 

Măsurile de siguranță a circulației nu sunt complete în ceea ce privește semnalizarea pe orizontală 
și verticală, cu parapeți direcționali, borne km și hm. 

Intersecțiile cu drumurile laterale nu sunt amenajate în condiții corespunzătoare. 
           Pe traseul drumului sunt 19 poduri. 

Prin urmare, gradul redus de modernitate a structurii sectorului de drum județean 673, supus 
reabilitării (determinat de disfunctionalitățile existente), structura și parametrii de funcționare ai acestuia 
necesită adaptări imediate la cerințele traficului existent și de perspectivă, prin realizarea de lucrări 
privind mărirea capacității portante, siguranța circulației și creșterea gradului de confort a traficului 
rutier. 

Descrierea lucrărilor de bază 
 Lucrările de reabilitare a drumului judeţean vor consta în: 

 aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurandu-
se, astfel, condiţii optime de siguranţă și confort în circulaţia auto și pietonală; 

 realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice adecvate; 
 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. 
         
           În anul 2018, au fost executate lucrări care au constat în: 
- frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente, execuție burdușiri, execuție reparații cu mixtură asfaltică, 
etc; 
 

                      
 
-așternea stratului de legătură și a stratului de binder pe o lungime de aproximativ  30 km; 
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-execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri, accese la proprietăți, podețe 
transversale); 
-execuția lucrărilor de reabilitare la poduri; 
 

                  
 

                     
 
Menționăm că, fondurile necesare finalizării 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”,  au fost suportate 
din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de 
finanțare și a actelor adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Astfel, 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”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 16.627.668 lei, reprezentând 
valoarea lucrărilor executate. 
                                        

 ,,REABILITARE  DRUM JUDEȚEAN 672C, KM 10+200– KM 14+700, COMUNA 
RUNCU, JUDEȚUL GORJ” 
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             Obiectivul de investiție ,,Reabilitare  drum  județean 672C, km 10+200– km  14+700, comuna 
Runcu,  județul  Gorj”, este amplasat pe drumul județean 672C, din comuna Runcu,  între km 10+200– 
km  14+700,  în partea de nord-vest a județului  Gorj. 
 Sectorul de drum județean 672C, km 10+200 – km 14+700,  își are originea în drumul național 
66D, în localitatea Răchiți și face legătura între localitățile Răchiți și Runcu, asigurând accesul spre 
Cheile Sohodolului. 

Drumul județean 672C va fi reabilitat pe lungimea de 4,5 km, pe sectorul cuprins între km 
10+200-km 14+700, care face legătura între drumul național 67D  și Primăria comunei Runcu situate la 
intrarea pe ,,Cheile Sohodolului”, fiind dispus pe teritoriul administrativ al comunei Runcu, de-a lungul 
satelor Răchiți  și  Runcu. 

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 care au constat din: 
-       execuția casetelor de lărgire a drumului județean pe lungime de 3,580 km; 
-       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; 
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- podețe transversale Ø500, 3 bucăți; 
- acostamente, L=3.500m; 

                   
 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200– km  
14+700, comuna Runcu,  județul  Gorj”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 2.751.016 lei  
pentru lucrările executate în baza contractului nr. 8116/19.06.2018. 

 
 ,,REABILITARE  DRUM JUDEȚEAN 664A, KM 16+020 –  KM 18+920, COMUNA  

STĂNEȘTI, JUDEȚUL  GORJ” 
  

            Obiectivul de investiție ,,Reabilitare  drum  județean 664A, km 16+020 –  km 18+920, comuna 
Stănești,  județul  Gorj”, este amplasat pe drumul județean 664A, din comuna Stănești,  între  km 16+020 
– 18+920,  în partea de nord-vest a județului  Gorj. 
 Drumul judetean 664A își are originea în drumul național 66D, în localitatea Bârsești și face 
legătura între localitățile Ursați, Stănești, Curpen, Rugi și Turcinești. 
 Legătura cu  drumurile județene 664 și 672B, este asigurată de drumul județean 664A, care este 
amplasat pe partea de nord-vest a județului Gorj, fiind propus reabilitării pe lungimea totală de 2900,00 
m. 

În data de 26.06.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 8492. 
În anul 2018 au fost executate lucrări care au constat din: 

a) frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente pe lungimea de 2,9 km; 
b) așternerea stratului de piatră spartă de 15 cm; 
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c) așternerea stratului de mixtură asfaltică- strat de legătură; 
 

   
 

d) execuție șanțuri de pământ; 

          
 
e) execuție podețe transversale – 2 buc. – montat tuburi; 
f) execuție podețe accese la proprietăți – 220 m; 
g) execuție șanțuri dalate. 
 



 92 

                                
 
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 –  km 

18+920, comuna Stănești,  județul  Gorj”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 1.660.904 
lei pentru lucrările executate în baza contractului nr. 8492/26.06.2018. 
 

 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE 
CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL GORJ” 
 

Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, 
Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” și sumele alocate acestuia pentru 
finanțarea Programului national de dezvoltare locală, pentru județul Gorj, în perioada 2017-2020, au fost 
aprobate prin Ordinul nr. 3470/28.06.2017 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene. 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, precum și indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, 
Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, au fost aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 52 din 31.03.2017. 

În data de 13.11.2017 a fost semnat contractual de finanțare nr. 2682 pentru Progamul national 
de dezvoltare locală, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce 
traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, în 
baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor 
europene nr. 3470/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele allocate acestora 
pentru finațarea Programului national de dezvoltare locală, pentru județul Gorj, în perioada 2017-2020, 
cu modificările ulterioare. 

Astfel, 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 23.793.532,35 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 407.872 lei pentru: 
- serviciile de proiectare privind întocmirea documentației tehnico-economice faza PT; 
- serviciile privind verificarea proiectului tehnic de către verificatori tehnici atestați; 
- plata taxelor/avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism. 
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 ,,REABILITARE DJ 674, VLĂDULENI – URDARI – TURCENI – IONEȘTI – 
LIMITĂ JUD. MEHEDINȚI” 

În data de 28.06.2017 a fost aprobat Ordinul nr. 3470 privind aprobarea listei obiectivelor de 
investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru 
județul Gorj, în perioada 2017-2020. 

Conform listei aprobate, Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, beneficiază de 
finanțare prin Programul național de dezvoltare locală 2017-2020, pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”. 

Contractul de finanțare nr. 1969 din 07.03.2018 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a 
Programului național de dezvoltare locală și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, în calitate 
de beneficiar al Programului național de dezvoltare locală. 

Perioada de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-
limită jud. Mehedinți” este de maxim 4 ani, începând din data de 14.03.2018, respectiv până la data de 
14.03.2022. 

Pentru demararea procedurii de achiziție publică execuție lucrări a fost nevoie de obținerea 
avizelor/acordurilor prevăzute în ceritificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-
limită jud. Mehedinți”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 6.567 lei, reprezentând valoarea 
avizelor/acordurilor prevăzute în ceritificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire. 

 
 ,,CONSOLIDARE POD AMPLASAT PE DJ 664 PESTE RÂUL JIU, KM 0+065, 

MUNICIPIUL TÂRGU-JIU, JUDEȚUL GORJ” 

În data de 16.04.2017, urmare a apelului la 112 transmis de primarul Comunei Turcinești, 
domnul Modrea Dumitru, s-a deplasat la fața locului o comisie formată din reprezentanţi ai Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului Judeţean în Construcţii, Sistemul 
de Gospodărire al Apelor Gorj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, în prezența primarului  
Municipiului Târgu Jiu și primarului comunei Turcinești, unde a fost constatat faptul că, la podul situat 
pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Oraș Târgu Jiu, datorită precipitațiilor abundente înregistrate în 
ultimii ani ce au condus la creșteri ale nivelului și debitului râului Jiu, s-au produs tasări, respectiv 
înclinări ale  pilei nr. 5 (ultima pilă spre comuna Turcinești), cauzate de fenomenul de afuiere a 
fundațiilor pilei, care au condus la deformarea infrastructurii și suprastructurii podului, fapt ce a 
determinat, în mod inevitabil, întreruperea circulației pe podul respectiv. 

 

 
Pod degradat peste râul Jiu la km 0+065, pe DJ 664, Județul Gorj 

  
Astfel, a fost încheiată nota de constatare nr. 4741/18.04.2017 și au fost luate măsuri imediate 

privind închiderea circulației, atât pietonal, cât și rutier, semnalizarea rutelor ocolitoare și întocmirea, în 
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regim de urgență, a documentaţiei tehnico – economice (Documentația de avizare a lucrărilor de 
intevenție, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție,  Proiect de 
organizare a execuţiei lucrărilor), în scopul identificării soluțiilor tehnice necesare reluării circulației 
rutiere pe drumul județean 664, în zona podului de la km 0+065, peste râul Jiu.  

Refacerea podului peste rîul Jiu, amplasat pe DJ 664, la km 0+065, prezintă o importanță 
deosebită atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic. 

Drumul județean 664 face legătura între Municipiul Târgu Jiu și comunele Turcinești și Schela și 
deservește un număr de aproximativ 4000 de locuitori. 

Ca urmare a Hotărârii nr. 2712012 din 26.04.2017, 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 2017, pentru județul Gorj și l-au 
înaintat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa comună nr. 
6412/5293/ 27.04.2017. 

După efectuarea acestui demers procedural și necesar, în data 11.05.2017, a fost emisă Hotărârea 
de Guvern nr. 312 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de 
calamități naturale produse de inundații, în vigoare începând cu data de 08 iulie 2016, care, prin anexa 
pentru repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor 
calamităților naturale produse de inundații, la poziția nr. 2, alin 1, pentru obiectivul de investiție 
,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj”, 
Consiliului Județean Gorj s-a  alocat suma de 9.000.000 lei. 

În data de 29.06.2017 a fost semnat contractul nr. 7969 privind execuția lucrărilor la obiectivul 
de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, 
județul Gorj”. 
 În procesul de stabilire a soluţiei optime de consolidare a podului, s-au avut în vedere 
următoarele elemente:  

 consolidarea pilelor nr. 5 și 6; 
 drumuri de acces pile, culei și gabioane; 
 platforma de lucru și protecție la cota 224.00 pentru pila nr. 5 și 6;  
 prag de liniștire parțial și protecție mal stânga; 
 punte pietonală provizorie; 
 prag de liniștire și ziduri din gabioane zona Tg.Jiu; 
 deviere râul Jiu – stânga; 
 prag de liniștire zona Turcinești; 
 apărări de maluri din gabioane și culee zona Turcinești; 
 amenajare cale pod; 
 amenajare rampe de acces, casiuri și scări pe taluz. 

Prin consolidarea podului amplasat pe DJ 664, km 0+065 peste râul Jiu, s-a  urmărit asigurarea 
circulației rutiere și pietonale spre și dinspre localitățile Turcinești, cu un număr de 2.226 locuitori și 
Schela, care are un număr de 1.674 locuitori, conform ultimului recensământ al populației realizat. 
 În anul 2018 au fost finalizate lucrări la obiectivul de investiție ,,Consolidare pod amplasat 
pe DJ 664 peste râul Jiu, KM 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj” și au constat în: 

 consolidarea pilelor nr. 5 și 6; 
 drumuri de acces pile, culei și gabioane; 
 platforma de lucru și protectie la cota 224.00 pentru pila nr. 5 si 6;  
 prag de liniștire parțial și protecție mal stânga parțial; 
 punte pietonală provizorie; 
 prag de liniștire și ziduri din gabioane zona Tg - Jiu parțial; 
 apărări de maluri din gabioane și culee zona Turcinești parțial; 
 amenajare cale pod. 
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A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13317 din 09.10.2018. 
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, 

KM 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 
3.924.266 lei, fonduri necesare achitării lucrărilor executate. 

 
 ,,CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 11+500 – KM 11+750, 

COMUNA BUSTUCHIN, JUDEȚUL GORJ” 
 

În data de 28.03.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 3857 privind proiectarea, 
execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 
675A, km 11+500 – km 11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj”. 

După finalizarea serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT, a fost emis 
ordinul de începere nr. 6849 din 29.05.2018. 
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În anul 2018 au fost executate lucrări care au constat din: 
A. Amenajare zid de sprijin pe coloane benotto: 
Amenajare zid de sprijin pe coloane benotto, L = 50 m, fundat pe coloane benotto, 5  tronsoane 

de 10.0x3.0 x2.0 m cu 3 coloane, h = 15m, 15 bucăți și 2 coloane, h = 12 m, 10 bucăți. Coloanele se vor 
încastra într-un radier din beton armat cu dimensiunile de 10.0 x 3.0 x 2.0 la o echidistanta de 3,00 m 
între axele acestora. Diametrul coloanelor benotto este de Φ1080 mm. 

                      
   

Elevația zidului este din beton armat care are lățimea la coronament de 0.60 m, iar lățimea la 
racordul cu radierul variabil de la 1,18 m la 1,50 m și o înălțime variabilă între 1,35 m și 2,10 m. 
Tronsoanele sunt amplasate la cote diferite, tronsonul I la cota 415.50, tronson II la cota 414.50, tronson 
III, tronson IV la cota 413.50 și tronson V la cota 412.50. 

B. Șanțuri pereate și rigolă ranforsată 
Pentru scurgerea apelor din zona afectată s-au executat șanțuri pereate trapezoidale cu baza de 50 

cm  și grosimea de 10 cm, beton C25/30 în lungime de 313,20 m, S = 313,20 x 1.90 = 595 mp. 
Rigola ranforsată ce  protejează taluzul s-a executat pe o lungime de 221.8 m, cu înălțime 

variabilă de la 1,50 m la 1.90 m și grosime variabilă între 0.20 si 0.30 m, realizată din beton  C25/30. 
  

                           
 

C. Dren fund de șanț  
Sub rigola ranforsată a fost executat un dren din bolovani de râu cu o adâncime variabilă între 

0,70 m și 2.50m, cu o lățime de 1.0 m. Umplutura din bolovani de râu a fost așezată pe un radier din 
beton de 30 cm grosime. 

Scurgerea apelor din dren se realizează prin tuburi riflate ϕ110 mm, iar umplutura din bolovani 
de râu este protejată cu ‚netesin’. Drenul are o lungime de 221,80 m. Căminele au adâncime de minim 
3.0 m și sunt realizate din tuburi ϕ1000 mm. 
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 D. Refacere sistem rutier 
  Sistem rutier nou în suprafață de 1770 mp: 

- 4,00 cm beton asfaltic BA16; 
- 6,00 cm binder BAD25; 
- 15,00 cm piatră spartă; 
- 35,00 -105,00 cm fundație balast, grosime variabilă. 

   Platforma este protejată cu material nețesut filtrant sintetic.  
   Acostamentele sunt amenajate pe toată lungimea afectată, respectiv 2 x 295,60 m și au lățimea 

variabilă între 0.75m  și 1.0 m (în zona zidului), cu următoarele straturi: 
- 15.0 cm beton de ciment, C25/30; 
- 15.0 cm piatră spartă. 

 

                     
 
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 

11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj” au fost finalizate în data de 08.10.2018, încheindu-se, în acest 
sens, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13245. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 
11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 1.905.865 
lei pentru serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor. 

 
 ,,CONSOLIDARE  TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 1+100, COMUNA LICURICI, 

JUDEȚUL GORJ” 
 

În data  de 28.03.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 3856 privind proiectarea, 
execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Consolidare  terasamente pe DJ 
675A, KM 1+100, Comuna Licurici, Județul Gorj”. 

După finalizarea serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT,  a fost emis 
ordinul de începere nr. 6850 din 28.05.2018. 

În anul 2018 au fost executate lucrări care au constat din: 
- Zid de sprijin pe coloane benotto cu lungimea de 40 m, 4 tronsoane de 10,0 

m×3,0m×2,0m cu 3 coloane, h=15m 12 buc. și 2 coloane, h=12 m, 12 buc. Coloanele cu diametrul 
Ø1050 mm sunt încastrate în radier din beton armat cu dimensiuni 10,0m×3,0m×2,0m; 
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- Șanțuri pereate și rigolă ranforsată; 
Lșanț=180m 
Lrigolă ranforsată=68m 
 

                
 

- Refacere sistem rutier; 
Ssistem rutier nou=288 mp 
Srefacere cale de rulare=720 mp 
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Lucrările la obiectivul de investiție ,,Consolidare  terasamente pe DJ 675A, KM 1+100, Comuna 
Licurici, Județul Gorj” au fost finalizate în data de 26.11.2018, încheindu-se, în acest sens, procesul 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15931. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare  terasamente pe DJ 675A, KM 1+100, 
Comuna Licurici, Județul Gorj”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 1.198.205 lei pentru 
serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor. 

 
 ,,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 nr. 
514/12.07.2018 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. 

În data de 14.08.2018 a fost încheiat contractul de servicii nr. 10782 privind prestarea serviciilor 
de proiectare - întocmire documentație tehnico-economică – faza Documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la 
km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”. 

În data de 07.09.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr. 11796, 
documentația tehnico-economică, fazele expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic și 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și 
consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”. 

În data de 20.11.2018 a fost semnat contractul nr. 15645 privind prestarea serviciilor de 
proiectare faza PT, prestarea serviciilor 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”. 

În data de 07.12.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr.16778, 
documentația tehnico-economică, faza proiect tehnic, detalii de execuție, liste de cantități, 
antemăsurătoare pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 
14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 
14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 60.013 
lei pentru: 

- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică; 
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor; 
- avize/acorduri conform certificatului de urbanism; 
- cote I.S.C.  
 
 ,,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 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 14.08.2018 a fost încheiat contractul de servicii nr. 10804 privind prestarea serviciilor 
de proiectare - întocmire documentație tehnico-economică – faza documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 
40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”. 

În data de 31.08.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr.11389, 
documentația tehnico-economică, fazele expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic și 
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documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste 
Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”. 

În data de 14.08.2018 a fost semnat contractul nr. 10804 privind prestarea serviciilor de 
proiectare faza PT, prestarea serviciilor 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 data de 07.12.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr. 16778, 
documentația tehnico-economică, faza proiect tehnic, detalii de execuție, liste de cantități, 
antemăsurătoare pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 
40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”. 

Astfel, pentru 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 efectuate 
plăți în sumă de 52.848 lei pentru: 

- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică; 
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor; 
- avize/acorduri conform certificatului de urbanism; 
-cote I.S.C.  
 

 ,,REFACERE PODEȚ PE DJ 665 LA KM 38+440, SAT CERNĂDIA, COM. 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 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 14.08.2018 a fost încheiat contractual de servicii nr. 10803 privind prestarea serviciilor 
de proiectare - întocmire documentație tehnico-economică – faza documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat 
Cernădia, com. Baia de Fier, județul Gorj”. 

În data de 31.08.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr. 11390, 
documentația tehnico - economică, fazele expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic și 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 
665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de Fier, județul Gorj”. 

În data de 14.08.2018 a fost semnat contractul nr. 10803 privind prestarea serviciilor de 
proiectare faza PT, prestarea serviciilor 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, com. Baia de Fier, județul Gorj”. 

În data de 23.11.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr. 15914, 
documentația tehnico - economică, faza proiect tehnic, detalii de execuție, liste de cantități, 
antemăsurătoare pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, 
com. Baia de Fier, județul Gorj”. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, 
com. Baia de Fier, județul Gorj”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 13.518 lei pentru: 

- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică; 
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor; 
- avize/acorduri conform certificatului de urbanism; 
- cote I.S.C.  
 

 ,,REFACERE DRUM PLOȘTINA - MICULEȘTI” 

În data de 23.04.2018 a fost emisă autorizația de construire nr. 9 privind execuția lucrărilor la 
obiectivul de investiție ,,Refacere drum Ploștina - Miculești”. 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, s-a prevăzut suma de 100.000 lei, pentru 
execuția lucrărilor la obiectivul de investiție menționat mai sus. 
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Pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare obținerii autorizației de construire precum și 
pentru plata cotelor de 0,1% și 0,5% către Inspectoratul de Stat în Construcții, în anul 2018 au fost 
efectuate plăți în sumă de 71.769 lei.   

 
 ,,REABILITARE DJ 675, KM 0+000 – 25+000, TÂRGU - CĂRBUNEȘTI – 

ȚICLENI – PEȘTEANA JIU” 

Având în vedere adresa nr. 11530/28.03.2018 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții prin Inspectoratul Regional în Construcții 
Sud-Vest Oltenia, Inspectoratul Județean în Construcții Gorj, prin care s-a solicitat achitarea sumelor 
aferente cotelor de 0,1% și 0,7%  potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10 privind calitatea în construcții, în anul 2018, a fost 
prevăzută suma de 386.939,38 lei pentru achitarea cotelor de 0,1% și 0,7% aferente obiectivului de 
investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu - Cărbunești – Țicleni – Peșteana Jiu”. 
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu Cărbunești – 
Țicleni – Peșteana Jiu”, au fost finalizate în anul 2014. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu 
Cărbunești – Țicleni – Peșteana Jiu”,  în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 381.539 lei, 
fonduri necesare achitării cotelor I.S.C., conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 
 În vederea achitării ratelor bancare aferente împrumutului contractat pentru finanţarea 

execuţiei obiectivului de investiţii privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni - 
Tg.Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”, în bugetul iniţial pe anul 2018 au fost 
prevăzute credite bugetare în sumă  de 3.012.000 lei, rămase definitive, plăţile efectuate fiind în 
sumă de 3.008.592 lei, înregistrate în cadrul titlului „rambursări de credite”, în secțiunea de 
funcționare. 
 

Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 
cuantum de 78.388 lei. 
  

                       

10.398.009; 
23,05%

8.932;
0,02%31.624.863; 

70,09%

3.008.592; 
6,67%

-78.388; 
-0,17%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  LA 
CAP. BUGETAR 84.02 „TRANSPORTURI”, 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei   

bunuri şi servicii

proiecte cu finanțare din FEN 
aferente cadrului financiar 2014-2020
active nefinanciare

rambursări de credtite

sume recuperate din anii precedenți

 
 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 
cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 18,94 %, iar în totalul acestui 
capitol, activele nefinanciare dețin 70,09%, cheltuielile privind bunuri şi servicii reprezintă 
23,05% și rambursările de credite 6,67%. 
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Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare este 
capitolul bugetar 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, reprezentând 56,92%, urmat de capitolul 
bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 18,94% şi de capitolul bugetar 65.02 „Cultură, 
recreere şi religie” cu o pondere de 10,32% etc. 

 
           La finele anului, diferenţa dintre: 

- suma veniturilor încasate în cuantum de 241.667.903 lei;  
- suma plăţilor efectuate în cuantum de 237.344.532 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în 

situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 237.344.532  lei, 
este de 4.323.371 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 
31.12.2018, cu excedent. 

 
 

II. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 
FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 

 
 
                       

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii 
pe anul 2018 a fost fundamentat atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, prin bugetul 
iniţial, la valoarea de 162.668.740 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 203.893.260 
lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 191.632.887 lei (93,99%), iar la partea de 
cheltuieli fiind de 186.449.015 lei (91,45%), defalcat pe următoarele instituţii publice de subordonare 
judeţeană: 

 
 Muzeul Judeţean Gorj; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 
 Şcoala Populară de Artă; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa, Runcu.  

                                                                                                                                 
- lei -          

Nr. 
crt. UNITATEA Buget 2018 Realizat 

venituri 2018 
Procent 

% 
SURSA DE FINANŢARE Iniţial Final   

0 1 2 3 4 5=4/3x100 
 TOTAL, din care: 162.668.740 203.893.260 191.632.887             93,99 
   - subvenţii 11.024.000 11.383.060    10.976.643               96,43 
   - venituri proprii 151.644.740 192.510.200 180.656.244             93,84  

1. Muzeul judeţean  „Al. Ştefulescu” 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
3.784.600 
3.309.000 

     475.600 

 
4.113.300 
3.499.060 
   614.240 

 
3.831.075 
3.216.334 

    614.741 

 
             93,14 
             91,92 
            100,08 

2. Ansamblul artistic profesionist  
„Doina Gorjului” 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
 

4.915.000 
4.676.000 

239.000 

 
 

5.101.470 
4.766.000 
   335.470 

 
 

5.077.862 
4.742.411 

335.451 

 
 
              99,54 
              99,57 
              99,99 

3. Şcoala populară de artă Târgu-Jiu 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
3.624.000 
3.039.000 
   585.000 

 
3.761.000 
3.098.000 
   663.000 

 
3.663.092 
2.998.382 
   664.710 

 
97,40 
96,78 

100,26 
4. Spitalul Judeţean de Urgenţă,  

Total, din care: 
- subvenţii                                                                   
- venituri proprii                                                     

 
126.399.580 

 
126.399.580 

 
171.647.240 

            20.000             
   171.627.240 

 
160.824.895 

          19.516 
160.805.379 

 
93,70 
97,58 

                93,69 
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5. Spitalul de Pneumoftiziologie 
 „Tudor  Vladimirescu” Dobriţa,  
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
 
  23.945.560 

0 
  23.945.560 

 
 
     19.270.250 
                     0 
     19.270.250 

 
 

18.235.963 
                  0 
18.235.963 

 
 

94,63 
                       0  
                94,63                                                    

              
În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană,  ponderea cea mai 

mare în totalul veniturilor realizate o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă, respectiv 83,92%, urmat de 
Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – 9,52%, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului” – 2,65%, Muzeul Judeţean  „Alexandru Ştefulescu”, cu o pondere de 2,00%, Şcoala 
Populară de Arte Târgu-Jiu – 1,91%.  
              

Încasările înregistrate în anul 2018, în sumă de 191.632.887 lei, raportate la prevederile 
bugetare definitive, în cuantum de 203.893.260 lei, au fost realizate în procentaj de 93,99%, analiza 
pe secţiuni, prezentându-se astfel: 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 202.209.220 lei, au fost încasate în 
valoare de 191.180.157 lei, (94,55%); 

- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.684.040 lei, au fost încasate în 
valoare de 452.730 lei, (26,89%). 

 
Ponderea veniturilor încasate  la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, pe componente de finanţare, este prezentată în 
diagrama de mai jos:  

 

180.656.244; 
94,27%

10.976.643; 
5,73%

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE   
LA DATA DE  31.12.2018 - lei

venituri proprii realizate

subvenţii alocate din
bugetul local

 
 

  

Ponderea veniturilor proprii realizate de instituţiile subordonate ce se finanţează la nivelul 
bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii este 
prezentată în diagrama ce urmează: 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[VALOARE];               
[PROCENT]

[VALOARE];           
[PROCENT]

664,710, 0.37%

160,805,379, 
89.01%

18,235,963, 
10.09%

PONDEREA VENITURILOR  PROPRII  REALIZATE DE  INSTITUŢIILE  
PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2018 - lei

Muzeul Judeţean  „Alexandru 
Ştefulescu”

Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu
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După cum se poate observa, cea mai mare pondere în realizarea veniturilor proprii, în 

totalul instituţiilor subordonate, o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, cu un procent de 
89,01%. 

 
Ponderea veniturilor din subvenţii încasate de instituţiile subordonate ce se finanţează la 

nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii 
este prezentată în diagrama de mai jos:  

 
 

 
 
Cele mai mari ponderi în totalul instituţiilor subordonate o deţin: Ansamblul Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” - cu 43,20%, Muzeul Județean Gorj – cu 29,30%  și Școala Populară 
de Artă Târgu-Jiu – cu 27,32% și Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 0,18%. 

 
Pe instituţii publice, veniturile încasate la data de 31.12.2018  se prezintă astfel: 
 
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate  în sumă de 

171.647.240 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 160.824.895 lei (93,70%), din care:  
 

 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 170.050.700 lei, au fost încasate în cuantum de  
160.420.974 lei (94,34%); 

 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 1.596.540 lei, au fost încasate în cuantum de 
403.921 lei (25,30%). 

 
2.  Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - totalul veniturilor 

programate în sumă de 19.270.250 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 18.235.963 
lei (94,63%).  

Această instituție a avut programate venituri doar în cadrul secțiunii de funcționare, respectiv 
suma de 19.270.250 lei, încasările fiind în sumă de 18.229.654 lei (94,60%), iar în cadrul secțiunii de 
dezvoltare s-au încasat venituri din valorificarea unor bunuri, în sumă de 6.309 lei, acestea nefiind 
programate.  

 

19.516; 
0,18%

4.742.411; 
43,20%

2.998.382
27,32%

3.216.334; 
29,30%

PONDEREA VENITURILOR ÎNCASATE DIN SUBVENŢII  DE 
INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2018 - lei

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu

Ansamblul Doina Gorjului

Școala Populară de Artă Tg-Jiu

Muzeul Județean Gorj Al. Ștefulescu
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3. Muzeul Județean Gorj - totalul veniturilor programate  în sumă de 4.113.300 lei, au fost 
încasate, la data de 31.12.2018, în cuantum de 3.831.075 lei (93,14%), din care:  

 
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.064.700 lei, au fost încasate în valoare de  

3.827.475 lei (94,16%);  
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 48.600 lei, au fost încasate în valoare de 3.600 lei 

(7,41%). 
 

4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” - totalul veniturilor programate  în 
sumă de 5.101.470 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 5.077.862 lei (99,54%), din 
care:  
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 5.062.570 lei, au fost încasate în valoare de  

5.038.962 lei (94,54%);  
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 38.900 lei, au fost încasate în valoare de 38.900 lei 

(100%). 
 
5. Școala Populară de Artă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate în sumă de 3.761.000 lei, 

au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 3.663.092 lei (97,40%). 
Această instituție are programate venituri doar în cadrul secțiunii de funcționare.  

  
Prevederile bugetare definitive cumulate, la partea de cheltuieli a bugetului centralizat al 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii sunt în sumă de 203.893.260 lei, 
înregistrând  plăţi efective în cuantum de 186.449.015 lei (91,44%), din care: 

- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 202.209.220 lei, până la data de 
31.12.2018 s-au efectuat plăţi în valoare de 185.622.520 lei (91,80%); 

- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.684.040 lei, până la data de 
31.12.2018 s-au efectuat plăţi în valoare de 826.495 lei  (49,08%). 
 

Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate, la nivelul bugetului 
centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, este prezentată în 
diagrama de mai jos:  

 
  

 
 

            Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul 
secţiunii de funcţionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial 
din venituri proprii la data de 31.12.2018, se prezintă conform diagramei de mai jos: 
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Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul 
secţiunii dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 
venituri proprii la data de 31.12.2018, se prezintă conform diagramei de mai jos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe capitole de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare în vigoare, ponderea deţinută în 
totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei bugetare, se prezintă astfel: 
 
 

 

147.364.630;
79,39%

37.598.728; 
20,25%

-82.954;
-0,04%

742.116;
0,40%

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în 
cadrul secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2018- lei

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

alte cheltuieli

plăți efectuate în anii 
precedenți și recuperate în anul 
curent

173.876.986; 
93,26%

12.572.029; 
6,74%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI  LA DATA DE 31.12.2018 - lei

cap.66.10 Sănătate

cap.67.10 Cultură, recreere, religie

624.015; 
75,50%

202.480; 
24,50%

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în 
cadrul secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018- lei

cheltuieli de capital

proiecte cu finanţare FEN
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Capitolul de cheltuieli care deține cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare a 
bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii la 
data de 31.12.2018 este capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 93,26%, urmat de 
capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere, religie” cu o pondere de 6,74%. 

 
Pe capitole de cheltuieli, în cadrul bugetului centralizat al instituțiilor publice și 

activităților finanțate parțial din venituri proprii, execuția înregistrată la 31.12.2018 se prezintă 
astfel: 

 
Cap. 66.10 „Sănătate”  

 
             - credite bugetare iniţiale – 150.345.140 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 149.945.140 lei (99,77%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
400.000 lei (0,27%); 
             - credite bugetare definitive – 190.917.490 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 189.320.950 lei (99,16%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
1.596.540 lei (0,84%); 
              - plăţi efectuate – 173.876.986 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 173.092.991 lei (99,55%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 783.995 lei 
(0,45%). 

 
 

Pe instituții publice, cheltuielile ce se finanțează în cadrul acestui capitol bugetar se prezintă 
astfel: 
 

1. Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu - din totalul creditelor bugetare alocate la  31.12.2018 
în sumă de 171.647.240 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 155.742.007 lei (90,73%), din care:  

 
 cheltuielile secțiunii de funcționare - în sumă de 170.050.700 lei, au cumulat plăți în sumă de 

154.958.012 lei (91,12%); 
 cheltuielile secțiunii de dezvoltare - în sumă de 1.596.540 lei, au cumulat plăți în sumă de 

783.995 lei (49,11%). 
 
 

2.  Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobrița - din totalul creditelor 
bugetare cumulate la 31.12.2018, în sumă de 19.270.250 lei, au fost efectuate plăți în sumă de 
18.134.979 lei (94,11%).  

Această instituție are programate cheltuieli doar în cadrul secțiunii de funcționare.  
 

                 
Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie”  
 
 

             - credite bugetare iniţiale – 12.323.600 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 12.227.000 lei (99,22%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
96.600 lei (0,78%); 
             - credite bugetare definitive – 12.975.770 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 12.888.270 lei (99,32%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
87.500 lei (0,68%); 
              - plăţi efectuate – 12.572.029 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 
de 12.529.529 lei (99,67%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 42.500 lei 
(0,33%). 
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Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se reflectă 
astfel: 

 
1. MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” GORJ 

 
În cursul anului 2018, MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” GORJ a 

organizat o serie de acțiuni și proiecte, dintre care amintim: 
 

- 14 ianuarie  - Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică; 

-  Georgiana şi Corin Brandt. Expoziţie temporară de pictură;  

- 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară; 

- Zborul – spectacol coregrafic; 

- Gheorghe Zărnescu. Gabriela Cristu. Expoziţie temporară de sculptură şi tapiserie;  

- Desenul post-Brâncuşi. Expoziţie temporară de desen;  

- Blagoveşteniile – rit şi sărbătoare. Expoziţie temporară de etnografie;  

- Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Expoziţie temporară fotodocumentară și Simpozion; 

- Rodica Popescu. Expoziţie temporară de pictură, sculptură şi grafică – Retrospectivă;  

- 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei;  

-  Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie;  

- ŞAI. Expoziţie temporară de caricatură;  

- Ziua Eroilor. Expoziţie temporară fotodocumentară;  

- Prin târgul de pe Jiu, odinioară. Ion Ţârlea. Expoziţie temporară de fotografie; 

-  Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, programe metamuzeale; 

- Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică; 

-  Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei „Albinuşa”, Nr. 4; 

-  Festivalul de folclor al copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediţia a V-a;  

-  În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanţă pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria 

ţărănească şi activităţile tradiţionale ale acesteia;  

- Sat şi societate. Expoziţie temporară de etnografie;  

-  EGOgrafie. Expoziţie temporară de pictură, grafică şi textile;  

-  Şantierul arheologic de la Stoina-Păişani „La Cetate”;  

- Şantierul arheologic de la Logreşti – Seaca „Capul Dealului” ; 

- Centenarul Primului Război Mondial. Reconstituirea istorico-militară. Luptele din Poiana lui 

Mihai Viteazul;  

-  Centenarul Primului Război Mondial. Expoziţie fotodocumentară;  

-  Şcoală de toamnă. Ţăranul şi universul său cultural. Religiozitatea populară în Oltenia;  

- Grănicerii trecătorilor din cetăți și din morminte. Epocile bronzului și fierului. Colocviu 

internațional de arheologie funerară;  

- Festivalul Naţional de Folclor al Copiilor „Domnica Trop”,  ediţia a VI-a;.  
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- 14 octombrie 1916 – Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară;  

- Emil Dumitraş. Expoziţie temporară de ceramică;   

- Festivalul Naţional de Folclor al Copiilor „Maria Lătăreţu”, ediţia a VII-a;  

-  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;  

-  Festivalul International de Film Turistic. 

 
Bugetul aprobat iniţial Muzeului Judeţean Gorj la partea de venituri a fost în valoare de 

3.784.600 lei, din care: 3.309.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii 
propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării și 
promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 475.600 lei o 
constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.  

Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 4.113.300 lei, din care: 3.499.060 lei reprezintă 
subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 
funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 614.240 lei o constituie veniturile 
proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2018. 

 
Din totalul veniturilor realizate de Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj în sumă de 

3.831.075 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 16,05%, respectiv în sumă 614.741 lei, iar 
subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 83,95%, respectiv suma de 
3.216.334 lei. 

 
 Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a 

fost de 3.831.075 lei, din care: 3.216.334 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile 
acordate din veniturile bugetului local şi 614.741 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de 
instituţie pe parcursul anului 2018. 

Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor necesare bunei desfăşurări a 
activităţii proprii şi se reflectă în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie”  cu 
următoarea destinaţie: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 3.827.475 lei, din care: cheltuieli de personal – 

2.162.198 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, cheltuieli cu bunuri 
şi servicii în valoare de 1.623.553 lei, necesare asigurării plăţii utilităţilor, a cheltuielilor privind 
întreţinerea, gospodărirea, achiziţia de materiale, produse, consumabile, rechizite, alte cheltuieli 
specifice desfăşurării activităţii, asigurarea costurilor de reparaţii curente necesare, carburanţi, prestări 
servicii diverse precum și alte cheltuieli reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate în valoare de 41.724 lei. 
 

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 3.600 lei, reprezentând active nefinanciare, respectiv: 
sculptură din lemn cu soclu de piatră, intitulată ”Omagiu lui Brâncuși”. 
 
 Veniturile proprii, în sumă de 614.741 lei, au fost realizate, în principal, din taxe de vizitare 
muzee, vânzări de pliante şi vederi, închirieri săli pentru diverse activităţi. 

 
Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 16,05%. 
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2. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST  „DOINA GORJULUI” 
 

În cei peste 70 de ani de existenţă, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a încântat 
deopotrivă, prin talentul artiştilor, cât şi prin valoarea repertoriului. Instituţia dispune de un colectiv 
artistic înzestrat cu măiestrie, talent şi dăruire în tot ceea ce face.  

 În calitatea sa de instituţie publică de spectacole, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului” este nelipsit din toate acţiunile de amploare din judeţul Gorj, fie ca organizator principal, fie în 
calitate de coorganizator sau, pur şi simplu, cu statut de invitat. 

Dincolo de aceste acţiuni, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a fost prezent, pe 
parcursul anului 2018, la festivaluri interjudeţene şi naţionale, la numeroase televiziuni, răspunzând 
eficient și benefic tuturor invitaţiilor primite. 

Anul 2018 a marcat o adevărată cotitură în activitatea Ansamblului Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului”, cel puțin din două motive: 
- a fost Anul Centenarului Marii Uniri a României și acțiunile cuprinse în agendă s-au circumscris 
acestui mare eveniment; 
- a fost anul în care ansamblul a împlinit șapte decenii de existență și tot atâția de activitate susținută pe 
tărâmul artei populare. 
 Rezultatele de excepție, pe care le putem raporta, sunt o urmare firească a activității unui colectiv 
valoros de artiști, dar și a susținerii din partea Consiliului Județean. 
 Începutul de an a debutat cu filmări pentru postul de televiziune PRO TV și prezența ansamblului 
în direct în emisiunea „La Măruță”. A fost un prilej de promovare a ansamblului precum și a județului, 
emisiunea respectivă bucurându-se de o largă audiență. 

În 14 ianuarie a fost marcată, în Piața Prefecturii, ziua de naștere a Ecaterinei Teodoroiu, cea 
care, prin faptele-i de glorie, și-a dăltuit numele între eroii Marii Uniri a României de la 1918. 

15 Ianuarie a însemnat, pentru toate instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean, 
implicit pentru „Doina Gorjului”, dincolo de Ziua Culturii Naționale, deschiderea manifestărilor 
dedicate Centenarului. 

În perioada 16-19 ianuarie 2018, o trupă a ansamblului a reprezentat România și, implicit, județul 
Gorj, la Târgul Internațional de Turism de la Madrid, bucurându-se de aprecieri unanime printr-o 
prestație artistică de valoare. 

Evenimentele lunii ianuarie au culminat cu o manifestare de excepție închinată Unirii Moldovei 
cu Țara Românească, la 24 ianuarie. 
 În prima zi a lunii februarie, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a fost prezent cu 
un spectacol de excepție la Palatul Parlamentului României, completând, într-o armonie perfectă, 
inaugurarea unei expoziții ce a reunit lucrări expuse de 100 de artiști plastici, organizată de CJCPCT 
Gorj. 

Continuând seria evenimentelor de alt gen decât cel pur folcloric, „Doina Gorjului” a fost 
angrenată în 19 februarie, într-un spectacol de excepție, de sunet și lumini, organizat și desfășurat în 
Parcul Central, pe Aleea Scaunelor, de la Masa Tăcerii până la Poarta Sărutului, închinat nașterii 
inegalabilului Brâncuși. 
 Ansamblul „Doina Gorjului” a participat  la spectacolul de la Rânca, din 24 februarie, cu prilejul 
Cupei Sănătății la Schi și la alte spectacole organizate pe parcursul anului 2018, respectiv: 

- 6 martie – spectacol la Craiova, la Târgul de turism al Olteniei; 
- 7 martie – spectacol de Mărțișor la Ploiești; 
- 19 martie – spectacol la București; 
- 21 - 22 martie au însemnat două zile de foc, de repetiții și spectacol la Otopeni în cadrul emisiunii 

TVR – „Tezaur folcloric” ; 
- 27 martie, din nou la Rânca, la întâlnirea cu delegațiile din trei Raioane ale Republicii Moldova, 

menită să marcheze Unirea României cu Basarabia; 
- 15 aprilie – Dănciulești – Festivalul Mariana Ionescu Căpitănescu; 
- 21 aprilie – spectacol la Drobeta Turnu Severin în cadrul zilelor acestui municipiu; 
-  27 – 29 aprilie – Faza finală (județeană) a Festivalului dansului și portului gorjenesc pentru copii și 

tineret „Memorial Liviu Dafinescu”; 
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-  1 mai – spectacol, de Ziua Muncii, la Drăgoieni;  
- 9 mai – Piaţa Prefecturii, la manifestările ocazionate de Ziua Europei; 
- 15 mai – spectacol la Suseni pentru persoanele cu handicap din Gorj și din țară prezente la 

concursurile sportive anuale, organizate pentru această categorie defavorizată; 
- 17 mai - spectacol la Congresul medicilor veterinari organizat, anual, la Tg-Jiu de către DSV Gorj; 
- 20 mai – participarea ansablului nostru la Novaci, la manifestările prilejuite de Festivalul 

cântecului, jocului şi portului popular ciobănesc „Urcatului oilor la munte”; 
- 25 mai – spectacol la Tg-Jiu, pe Insuliță, în cadrul Zilelor Municipiului; 
- 27 mai – spectacol la Motru cu prilejul zilelor acestui municipiu; 
- 1 și 2 iunie - manifestări culturale la Rânca, iar manifestările au culminat cu „Imn în Câmpia 

Soarelui”, organizat la Padeș pentru cinstirea Revoluției lui Tudor Vladimirescu, în ziua de 3 iunie; 
- 3 iunie - „Imn în Câmpia Soarelui”, organizat la Padeș pentru cinstirea Revoluției lui Tudor 

Vladimirescu; 
- 17 iunie – spectacol la Ţânţăreni – Zilele comunei; 
- 21 iunie – spectacol caritabil; 
- 24 iunie – Doina gorjului a fost principalul organizator și susținător al manifestărilor culturale 

organizate la Hobița de Ziua Iei Românești; 
- 25 iunie – spectacol la Căpreni, de Sf. Petru cu prilejul zilelor comunei; 
- 27 - 28 iulie - Festivalul RockFestTransalpina la Rânca; 
- 1 august -  la Godinești, Festivalul tineretului; 
- 5 august – spectacol în comuna Tina din județul Vâlcea; 
- 6 august - spectacol la Tg-Logrești cu prilejul festivalului ce se organizează anual în această 

localitate de „Ziua Schimbării la față”; 
- 11-12 august – manifestări organizate la Schela, în Poaiana lui Mihai; 
- 19 - 24 august a avut loc o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor; 
- 29 - 30 - festival organizat la Bistrița Năsăud; 
- 9 septembrie – spectacol la Baia de Aramă în cadrul zilelor orașului; 
- 16 septembrie – spectacol la Baia de Fier, în cadrul Festivalului Pastoral „Coborâtul oilor de la 

munte”; 
- 30 septembrie – spectacol la Calafat de zilele orașului; 
- 1 octombrie- spectacol, oferit de ziua persoanelor de vârsta a III-a; 
- 7 octombrie – spectacol în Piața Mare, Ziua Recoltei la Târgu Jiu; 
- 7 octombrie – spectacol la Pucioasa, Dâmbovița; 
- 11 octombrie - spectacol la Craiova – Târgul de turism; 
- 14 octombrie – spectacol la Novaci, la Festivalul Tocanului; 
- 19 octombrie – spectacol la Scoarța – inaugurarea Căminului Cultural Bobu; 
- 21 octombrie – spectacol la Ciupercenii Noi, județul Dolj; 
- 25 octombrie – spectacol la Plenița, Dolj; 
- 26 octombrie – spectacol la Tg-Jiu; 
- 30 octombrie – spectacol la Tg-Jiu pentru elevi ai unor licee din Pitești, veniți special să vadă 

operele lui Brâncuși și să cunoască Doina Gorjului; 
- 5 - 8 noiembrie – festivalul Maria Lătărețu; 
- 28 noiembrie -   festivalul „Ioan Macrea” de la Sibiu; 
- 1 decembrie – Ziua Națională a României și a împlinirii unui veac de la Marea Unire din 1918; 
- 15 decembrie – spectacol la Râmnicu Vâlcea; 
- 20 decembrie – Alaiul obiceiurilor de iarnă. 

  
Bugetul aprobat iniţial Ansamblului  Artistic Profesionist  „Doina Gorjului” la partea de 

venituri a fost în valoare de 4.915.000 lei, din care: 4.676.000 lei reprezintă subvenţii acordare în 
completarea veniturilor proprii propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 
funcţionării, dezvoltării și promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar 
diferenţa de 239.000 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.  

Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 5.101.470 lei, din care: 4.766.000 lei reprezintă 
subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 
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funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 335.470 lei o constituie veniturile 
proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2018. 

 
Din totalul veniturilor realizate de Ansamblul Artistic Profesionist  „Doina Gorjului” în sumă 

de 5.077.862 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 6,61%, respectiv în sumă 335.451 lei, iar 
subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 93,39%, respectiv suma de 
4.742.411 lei. 

 
 Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a 

fost de 5.077.862 lei, din care:  4.742.411 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile 
acordate din veniturile bugetului local şi 335.451 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de 
instituţie pe parcursul anului 2018. 

Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor necesare bunei desfăşurări a 
activităţii proprii şi se reflectă în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie”  cu 
următoarea destinaţie: 

 
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 5.038.962 lei, din care: cheltuieli de personal – 

3.329.772 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, cheltuieli cu bunuri 
şi servicii în valoare de 1.652.266 lei, necesare asigurării plăţii utilităţilor, a cheltuielilor privind 
întreţinerea, gospodărirea, achiziţia de materiale, produse, consumabile, rechizite, alte cheltuieli 
specifice desfăşurării activităţii, asigurarea costurilor de reparaţii curente necesare, carburanţi, prestări 
servicii diverse precum și alte cheltuieli reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate în valoare de 56.924 lei. 
 

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 38.900 lei, reprezentând active nefinanciare, respectiv: un 
țambal și un acordeon necesare desfășurării activității artistice a instituției. 
 
 Veniturile proprii, în sumă de 335.451 lei, au fost realizate din desfășurarea activității 
specifice. 

 
Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 6,61%. 
 
 
 

3.    ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU - JIU 
 

Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu oferă servicii culturale comunităţii gorjene, activitatea 
specifică instituţiei se circumscrie ariei de educaţie permanentă și formare continuă de interes comunitar, 
în afara sistemelor formale de educaţie în domeniul artelor scenice și vizuale, populare sau culte, în cel 
al meșteșugurilor tradiţionale, alături de conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în 
valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial al zonei. De asemenea, instituţia oferă 
produse şi servicii culturale diverse pentru comunitate. In acest sens, Şcoala Populară de Artă este unul 
dintre principalii furnizori de evenimente culturale cuprinse în Agenda Culturală a Consiliului Judeţean 
Gorj. 

Pe segmentul educaţiei permanente, numărul de elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019 este de 
2.842, dintre care 1061 sunt înscrişi pentru cursuri la sediul din Târgu Jiu, iar 1.781 urmează cursurile 
deschise la una din cele 40 de secţii externe. Față de anul școlar precedent, numărul de cursanți la sediu 
a crescut cu 3,51%, ceea ce indică, pe lângă o creștere a interesului arătat față de oferta educațională a 
Școlii, faptul că instituția oferă servicii de cea mai bună calitate. La sediile externe, deși se înregistrează 
o scădere față de anul școlar precedent, numărul de cursanți rămâne unul destul de ridicat, fapt ce 
demostrează pe deplin că instituția este percepută ca fiind cel mai important furnizor de educație 
permanentă și formare continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educație în 
domeniul artelor scenice și vizuale, populare sau culte, în cel al meșteșugurilor populare tradiționale. 
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Trebuie amintit că, în cursul anului 2018 au fost încheiate un număr de 34 de protocoale cu autorități 
publice sau instituții care au avut ca obiect instruirea cursanților. 

În domeniul educației pe tot parcursul vieţii, activitatea desfășurată a vizat dezvoltarea şi 
perfecţionarea aptitudinilor şi talentului individual sau de grup, prin organizarea sau participarea 
cursanților școlii la: festivaluri, concursuri, spectacole, expoziții etc., încurajându-se participarea la cât 
mai multe activități de profil organizate de instituțiile similare din țară sau de alte organizații care au ca 
scop păstrarea, conservarea şi transmiterea patrimoniului imaterial autentic precum și promovarea 
valorilor autentice ale creaţiei naţionale contemporane şi artei interpretative neprofesioniste. 
 
Nr. 
crt. Denumire activității Locul desfășurării Tipul activității Data 

1 Seara Artelor – Porți deschise la Școala de Arte 
Cluj Cluj-Napoca Expoziție 8 februarie 

2 Festivalul de Măști Kukerlandia Yambol -
Bulgaria Festival 22-25 februarie 

3 Concurs național de artă plastică Ion Irimescu, 
ed. a XI-a Suceava Concurs 27 februarie 

4 Festivalul Concurs al Cântecului Popular “Tița 
Bărbulescu” 

Topoloveni –
Argeș Festival-Concurs 2-3 martie 

5 Salonul de pictură „Arte Mici”  Motru Concurs 24 martie 

6 Concurs de muzică populară ptr. tineri interpreți 
Flori din Țara Bârsei, ed. a XI-a Brașov Concurs 24-25 martie 

7 Concursul național de dans modern WORLD OF 
DANCE Cluj-Napoca Concurs 13-16 aprilie 

8 Concursul Național de Arte Vizuale Nicolae 
Mantu, ediția a XII-a Galați Concurs 18-27 aprilie 

9 Concursul Național de dans modern Bucuria 
dansului, ed. a VII-a Alba Iulia Concurs 20-22 aprilie 

10 Concursul Național de dans modern și Tenis de 
masă Trofeul Drobeta 

Drobeta-Turnu 
Severin Concurs 22 aprilie 

11 
Festival concurs național de interpretare a 
cântecului popular românesc “Valeria Peter 
Predescu”, ed. a IX-a 

Bistrița Festival-Concurs 25-26 aprilie 

12 
Festival Concurs Naţional de Cultură Populară 
Românească Tinere Speranţe – Tradiţii , ed. a 
IX-a 

Şimleu Silvaniei Festival-Concurs 3-4 mai 

13 Festivalul Zilele Şcolilor Populare de Arte, ed. a 
XVII-a Târgu Mureş Festival 9-10 mai 

14 Festivalul de dans CHRIS-TEEN’S Sighetu 
Marmaţiei Festival 18-20 mai 

15 Festivalul concurs naţional de folclor pentru 
tineri interpreţi Dor de cânt românesc, ed. a XIII Cumpăna Festival-Concurs 19-20 mai 

16 Concursul Național de Pictură și Grafică 
Vespasian Lungu, ed. a XXIII-a Brăila Concurs 26 mai-5 iunie 

17 Concursul Național de Grafică, Anuala de 
Grafică, ed. a IX-a Cluj-Napoca Concurs 31 mai 

18 
Festivalul concurs naţional de interpretare 
vocală a muzicii populare româneşti Aurelia 
Fătu-Răduţu, ed. a XXV-a 

Bocşa, Caraş 
Severin Festival-Concurs 31 mai-1 iunie 

19 Festivalul Naţional de dans Flori în oraşul florilor, 
ed. a XXVII-a Timişoara Festival-Concurs 8-10 iunie 

20 Belgrade Award 2018  Belgrad Festival-Concurs 4-7 iulie 

21 Tabăra Internaţională de artă plastică Lumina 
nordului, ed. a XIII-a 

Mălini-Fălticeni - 
Suceava Tabără 9-14 iulie 

22 Festivalul Naţional de Folclor Inimi fierbinți în 
Țara de Piatră, ed. a XXXV-a Abrud, Alba Festival-Concurs 29 iulie 
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Nr. 
crt. Denumire activității Locul desfășurării Tipul activității Data 

23 Festivalul Cimpoaielor Strakonice, 
Cehia Festival 22-27 august 

24 Festivalul naţional de folclor Strugurele de Aur, 
ed. XVIII-a Alba Iulia, Jidvei Festival-Concurs 6-9 septembrie 

25 Festivalul concurs național de muzică populară 
românească Pe deal la Teleormănel, ed. a 49-a Alexandria Festival-Concurs 19 septembrie 

26 Festivalul național de Folclor Mureș pe marginea 
ta, ed. a XXXI-a  

Ocna Mureș, 
jud. Alba Festival-concurs 21 octombrie 

27 Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele 
Neamului”, ed. a XI-a Suceava Festival-concurs 23-24 

octombrie 

28 Concursul Interdisciplinar Perla Dunării Drobeta-Turnu 
Severin Concurs 27 octombrie 

29 100 de ani de România – 35 de ani de Tezaur 
Folcloric - Centrul de Cultură „Augustin Bena” Blaj Festival 31 octombrie 

30 Festivalul concurs de muzică ușoară “Ritmuri în 
mileniul III” 

Berzasca, jud. 
Caraș Severin Festival-concurs 1-2 noiembrie 

31 Festivalul Cântecului popular românesc „Maria 
Lătărețu” Târgu Jiu Festival-concurs 7-9 noiembrie 

32 Trei inimi românești - Banat, Oltenia, 
Transilvania Cluj-Napoca Festival 29 noiembrie 

33 „Inimi Româneşti la Centenarul marii Uniri”  Botoșani Festival 1 decembrie 

34 Festivalul „E vremea colindelor” Ploiești Festival 16-17 
decembrie 

35 Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni buni” Craiova Festival 18 decembrie 

36 Festivalul Datinilor de iarnă „Marmația 2018” Sighetu 
Marmației Festival 27 decembrie 

 
Participarea la festivaluri și concursuri a fost una destul de mare, fapt dovedit de numărul de 

premii câștigate de cursanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, exprimat în cifre astfel: un număr de 466 
de premii și mențiuni la cele 99 de competiții la care au participat, fie că a fost vorba de competiții 
internaționale, naționale, regionale sau județene/locale. Cele mai multe premii au fost obținute la 
disciplinele care țin de artele scenice (canto, muzică populară și ușoară, instrumente muzicale și dans) – 
430 de premii, restul de 36 fiind obținute la competiții care țin de artele vizuale (pictură și grafică). 

Trebuie precizat că au fost câștigate și 4 premii la concursuri internaționale. 
În ceea ce privește inițierea sau participarea la organizarea și desfășurarea unor activități 

culturale noi (tabere, expoziții, spectacole, festivaluri, concursuri etc.), pentru anul 2018 se poate 
menționa participarea, cu meșteri populari, la prima ediție a Festivalului Tocanului, desfășurat în ziua de 
14 octombrie 2018 la Novaci. 

 Încheierea de protocoale de colaborare în domeniul educațional cu autorități și instituții publice 
din județ a fost una dintre preocupările de bază ale managementului în perioada de început a anului 
școlar 2018-2019, fiind înscriși un număr de 1.652 cursanți, pentru toate disciplinele de studiu. 

Aceste protocoale au ca obiective susținerea și promovarea secţiilor externe ale Şcolii Populare 
de Artă la diverse discipline de studiu precum și participarea, în comun, la festivaluri şi concursuri, în 
funcţie de specificul fiecărei părţi şi de alocaţiile bugetare disponibile. 

O altă direcție de acțiune urmărită a fost menținerea participării instituției la organizarea și 
desfășurarea de expoziții, festivaluri folclorice și alte forme de manifestare artistică la nivelul județului 
Gorj. Astfel, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat la organizarea și buna desfășurare a unui 
număr de 68 de activități înscrise în Agenda culturală a județului Gorj pentru perioada ianuarie-
decembrie 2018: 
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Nr Denumirea activității Descriere Coorganizatori Data Locul 
desfășurării 

1 Ziua Culturii 
Naționale 

Manifestare omagială de 
muzică şi poezie dedicată 
poetului naţional 

Biblioteca Județeană „Christian 
Tell” Gorj, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului”, 
Cenaclul „Columna” 

15 ianuarie Biblioteca 
Judeţeană 

2 „Revelionul” Şcolii 
Populare de Artă 

Seară de socializare a 
colectivului   20 ianuarie Târgu Jiu 

3 „Pururi uniţi sub 
tricolor” 

Moment literar-muzical-
coregrafic dedicat Unirii 
Principatelor 

Consiliul Jud. Gorj, CJCPCT Gj, 
Ansamblul „Doina Gorjului” 24 ianuarie Piața 

Revoluției 

4 Salonul de iarnă al 
artelor populare 

Expoziţii de artă populară, 
şezători, spectacole 
folclorice realizate de secţiile 
externe ale Şcolii Populare 
de Artă 

Primării şi aşezăminte culturale 1-28 
februarie Jud. Gorj 

5 Ziua națională 
Brâncuși 

Complex de manifestări 
cultural-artistice evocatoare 

Consiliul Judeţean , Primăria şi 
Consiliul. Local Tg-Jiu,  

19 
februarie Târgu Jiu 

6 „Dragobetele” Complex de manifestări 
artistice şi de divertisment 

Consiliul Județean, Primăria şi 
Consiliul Local Tg-Jiu,  

24 
februarie 

Parcul 
Central 

7 „Flori pentru florile 
lumii” 

Spectacol muzical-coregrafic 
de Ziua Femeii Cercul Militar Tg-Jiu 7 martie Cercul 

Militar 

8 „Mărţişoare 
folclorice” 

Festival de muzică şi dansuri 
populare 

Cons. Judeţean, CJCPCT Gorj şi 
Primăria Stoina 8 martie Stoina 

9 

Comemorarea a 60 
de ani de la moartea 
lui Constantin 
Brâncuși 

Complex de manifestări 
culturale şi artistice 

Consiliul Judeţean Gorj, 
Biblioteca Județeană „Christian 
Tell” Gorj, Muzeul „Al. 
Ştefulescu”, Ansamblul „Doina 
Gorjului” 

16 martie Gorj 

10 

Festival-concurs de 
muzică populară 
„Meleaguri 
brâncușiene” 

Festival de folclor românesc 
pentru cursanții școlilor 
populare de artă 

Consiliul Judeţean Gorj, 
Ansamblul „Doina Gorjului” 

25-27 
aprilie 

Casa de 
Cultură 

11 Filocalia Manifestare de spiritualitate 
creştină 

Mitropolia Olteniei, Cons. 
Judeţean Protopop. N şi S, 
ASCOR-fil. Tg-Jiu 

27-29 
martie 

Cercul 
Militar 

12 

Festivalul Portului şi 
Dansului popular 
gorjenesc „Memorial 
Liviu Dafinescu” 

Concurs de interpretare al 
formaţiilor de dansuri 
gorjeneşti 

Cons. Jud. Gorj, Ans. „Doina 
Gorjului”, CJCPCT Gorj, Insp. 
Şcolar  

27-28 
aprilie Târgu Jiu 

13 1 Mai 
Complex de manifestări 
cultural-artistice şi de 
divertisment la Drăgoieni 

Consiliul Local şi Primăria Tg-Jiu 1 mai Drăgoieni 

14 
Zilele Gorjului 
Religios – Sf. Cuvios 
Irodion de la Lainici 

Complex de manifestări 
spirituale şi cultural artistice 
dedicate Sf. Ocrotitor al 
Gorjului  

CJ Gorj şi alte instituţii culturale 
gorjene, Lainici 3 mai Lainici 

15 „Coloana Infinitului”  
Festival naţional de muzică 
uşoară şi folk pentru copii şi 
tineret 

Insp. Şcolar Judeţean, CJCPCT 
GJ, Palatul Copiilor 20-21 mai Târgu Jiu 

16 „Sărbătoare în 
Poiana Narciselor” 

Complex de manifestări 
cultural-artistice şi de 
divertisment la Preajba 

Consiliul Local şi Primăria Tg-Jiu 7 mai Preajba 

17 Simpozion „Arthur 
Bădiţa” 

Manifestare desfăşurată cu 
prilejul a 67 de ani de la 
naşterea poetului 
polovrăgean; 

Consiliul Local şi Primăria 
Polovragi, Biblioteca Judeţeană 
Christian Tell, CJCPCT Gorj 

8 mai 
 Polovragi 
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Nr Denumirea activității Descriere Coorganizatori Data Locul 
desfășurării 

18 

Ziua Independenţei 
de Stat a României, 
Ziua Victoriei şi Ziua 
Europei 

Complex de activităţi 
dedicate acestui triplu 
moment aniversar 

Consiliul Jud. Gorj, Primăria şi 
Cons. Local Tg-Jiu, Biblioteca 
Judeţeană, Muzeul Judeţean 

9 mai Piaţa 
Victoriei 

19 

Festivalul Naţional 
de Folclor şi 
meşteşuguri 
tradiţionale „Pe fir de 
baladă” 

Festival de folclor românesc 
pt. copii şi tineret 

Consiliul judeţean, CJCPCT GJ, 
Palatul Copiilor Tg-Jiu 12-14 mai Târgu Jiu 

20 În familie la 
bibliotecă 

Activităţi creative realizate 
de copii împreună cu familia 
în bibliotecă, prilejuite de 
Ziua Internaţională a Familiei 

Biblioteca Judeţeană Christian 
Tell, Asociaţia Prietenii Bibliotecii 15 mai Biblioteca 

Judeţeană 

21 Festivalul-concurs 
„Geagu Cătăroiu” 

Festival-concurs pentru 
tarafuri tradiționale, rapsozi, 
soliști,etc. 

Consiliul Local şi Primăria 
Tismana, CJCPCT GJ 15-18 mai Tismana 

22 Zilele Municipiului 
Târgu-Jiu 

Complex de manifestări 
cultural-artistice şi de 
divertisment  

Consiliul local şi Primăria Tg-Jiu 25 mai Târgu Jiu 

23 Cum prind viaţă 
jucăriile? 

Ateliere de confecţionat 
jucării dedicate Zilei 
Internaţionale a Jocului şi a 
Copilului 

Biblioteca Judeţeană Christian 
Tell 22-26 mai Biblioteca 

Judeţeană 

24 

Festivalul naţional 
interpretare muzicală 
instrumentală 
ORPHEUS 

Festival concurs de muzică 
cultă 

Primăria şi Cons. Local, Insp. 
Şcolar Jud., Lic C-Tin Brăiloiu 

25-27 mai 
 Târgu Jiu 

25 Festivalul folcloric 
Padeş Festival folcloric C.J. Gorj, Consiliul şi Căminul 

Cultural Padeş-Cloşani 25 mai Cloşani-
Padeş 

26 Festivalul folcloric 
Negomir  Festival folcloric Cons. Jud., CJCTCP, Prim. şi 

Cons. Local Negomir 25 mai Negomir 

27 „Să fii copil în 
România” 

Complex de manifest. 
dedicate Zilei Internaţ. a 
Copilului  

Consiliul local Tg-Jiu, instituţii 
şcolare 1 iunie Târgu Jiu 

28 

Gorjul istoric şi 
cultural. Evocarea 
istorică de la Padeş - 
Întâlnirea Fiilor 
Gorjului 

Complex de manifestări 
cultural-artistice  

Liga Culturală „Fiii Gorjului” 
Bucureşti, CJCPCT GJ, Ans. 
„Doina Gorjului”, Primăria Padeş 

1-3 iunie Târgu Jiu, 
Padeş 

29 
Festivalul naţional de 
dans „Prin dans spre 
infinit” 

Festival-concurs de dans  
Consiliul Judeţean Gorj, Teatrul 
„Elvira Godeanu”, Biblioteca 
Judeţeană „Christian Tell” 

3 iunie Târgu Jiu 

30 Balada – Un secol de 
muzică 

Proiect dedicat Centenarului 
României -Turneul 
Internațional Stradivarius 
2018 (Alexandru Tomescu) 

Primăria şi Consiliul Local Târgu 
Jiu, Consiliul Judeţean Gorj  29 mai Târgu Jiu 

31 Euro Music Festival-concurs de muzica 
și dans 

Consiliul Judeţean Gorj,Euro 
EducationFederation, Asociatia 
Paradigme Educaționale 

10 iunie Târgu Jiu 

32 Zilele Şcolii Populare 
de Artă 

Complex de manifestări 
cultural-artistice Consiliul Judeţean Gorj 11-13 iunie Târgu Jiu 

33 
Repere ale civilizaţiei 
populare tradiţionale 
locale 

Expoziţie de etnografie Consiliul Judeţean Gorj 11-13 iunie Târgu Jiu 

34 Salonul de primăvară 
al fotografiei de artă Expoziţie de artă fotografică  Consiliul Judeţean Gorj 11-13 iunie Târgu Jiu 
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35 În bătătura bunicilor 

Ateliere de vacanţă pentru 
copii destinat familiarizării cu 
gospodăria ţărănească şi 
activităţile tradiţionale ale 
acesteia 

Muzeul Judeţean Gorj 
„Alexandru Ştefulescu”, 
Biblioteca Judeţeană „Christian 
Tell” 

18-22 iunie Curtişoara 

36 Ziua internaţională a 
iei româneşti Expoziţie de ie gorjenească 

Consiliul Judeţean Gorj, 
CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic 
Profesionist ,,Doina Gorjului”, 

24 iunie Peștișani 

37 Festivalul folcloric 
„Sofia Drăghici” Festival folcloric judeţean 

Consiliul Judeţean., CJCPCT 
GJ, Primaria si Consiliul Local 
Căpreni 

25 iunie Căpreni 

38 

Tabăra muzicală 
internaţională de 
vară „Şcoala 
muzicală de vară de 
la Tg-Jiu” 

Tabără internaţională de 
muzică (pian şi vioară) 

Consiliul Judeţean, Primăria şi 
Consiliul Local Tg-Jiu 17-21 iulie Jud. Gorj 

39 Nedeia de Sf. Ilie de 
la Polovragi 

Festivalul cântecului şi 
jocului pastoral din Oltenia 
de Nord şi Mărginime 

Cons. Local Polovragi, Ans. 
„Doina Gorjului”, CJCPCT GJ 20 iulie Polovragi 

40 „La stejarul din 
răscruce” 

Festivalul folcloric de la 
Stejari 

Consiliul Judeţean, Consiliul 
Local Stejari, CJCPCT GJ 20 iulie Stejari 

41 
Festivalul de Folclor 
„Pe dunghiţa Jiului”, 
Turceni 

Festival - concurs pt soliştii 
vocali de muzică pop. spect. 
cu ocazia Zilelor Oraşului  

Consiliul Judeţean., CJCPCT 
GJ, Primăria şi Consiliul Local 
Turceni 

22 iulie Turceni 

42 Cântecul Văilor la 
Drăgoteşti 

Manifestare etnofolclorică, 
spectacol-recital 

Primăria şi Consiliul. local 
Drăgoteşti, CJCPCT GJ 27 iulie Drăgoteşti 

43 
Festiv. de folclor 
„Iustina Băluţeanu”, 
Bustuchin 

Festival-concurs pt. solişti 
vocali, instrumentişti şi 
rapsozi 

Cons. Jud. Gorj, CJCPCT GJ, 
Primăria şi Cons. Local 
Bustuchin 

29 iulie Bustuchin 

44 
Festivalul Naţional 
de Folk şi Baladă 
„Poarta sărutului” 

Concurs de interpretare şi 
creaţie de muzică folk şi 
baladă 

Primăria Tg-Jiu, Consiliul 
Judeţean, CJCPCT GJ, TD 
„EG”, DJCCPCN, Ans. „Doina 
Gorjului”,  

10-12 
august Târgu Jiu 

45 „Răsunet în Poiana 
lui Mihai” 

Evocare istorică, spectacol 
de poezie şi muzică folk 

Consiliul Judeţean, Primăria 
Schela 12 august Poiana lui 

Mihai 

46 
Festivalul Cântecului, 
jocului şi portului 
Gorjenesc – Tismana 

Festival concurs pt. tineret  
Consiliul Judeţean, Primăria 
Tismana, CJCPCT GJ, Ans. 
Artistic. „Doina Gorjului”. 

14-15 
august Tismana 

47 Transalpina Fest 
Complex de manifestări 
cultural-artistice şi de 
divertisment 

Consiliul Judeţean Gorj, Primăria 
Tg-Jiu, Ans. „Doina Gorjului” 27-28 iulie Rânca 

48 

Festivalul 
Internațional de 
Folclor „Acasă la 
Brâncuși” 

Festival de folclor 
Consiliul Judeţean Gorj, 
Ansamblul „Doina Gorjului”, 
CJCPCT Gorj 

22-27 
august Gorj 

49 
Festivalul folcloric 
„Gena Bârsan”, Tg-
Cărbuneşti, ed. a V-a 

Festival-concurs deschis 
rapsozilor şi tarafurilor 
tradiţionale 

Primăria şi Consiliul Local Tg-
Cărbuneşti, CJCPCT GJ 29 august Târgu 

Cărbunești 

50 Festivalul naţional de 
tarafuri şi fanfare 

Festival naţional al tarafurilor 
tradiţionale şi fanfarelor 

Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul 
Judeţean Gorj, Asociația 
Culturală "Arhetipuri: Datini, 
Muzică, Rost" 

23 nov Polovragi 

51 
Atelierul Naţional de 
Poezie „Serile la 
Brădiceni” 

Lansări de cărţi şi reviste, 
Fest. de premiere, recitaluri, 
şezătoare literară, agapă 

Consiliul Judeţean, Bibl. „Ch. 
Tell”, CJCPCT GJ, Primăria 
Peştişani, Asoc. „Serile la 
Brădiceni” 

6- 8 
septembrie 

Târgu Jiu, 
Brădiceni 

https://www.facebook.com/pages/Asocia%C8%9Bia-Cultural%C4%83-Arhetipuri-Datini-Muzic%C4%83-Rost/1693146214288769?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001433876227
https://www.facebook.com/pages/Asocia%C8%9Bia-Cultural%C4%83-Arhetipuri-Datini-Muzic%C4%83-Rost/1693146214288769?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001433876227
https://www.facebook.com/pages/Asocia%C8%9Bia-Cultural%C4%83-Arhetipuri-Datini-Muzic%C4%83-Rost/1693146214288769?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001433876227
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52 Zilele comunei 
Bălești  

Complex de manifestări 
cultural-artistice şi de 
divertisment 

Consiliul Judeţean, Primăria și 
Consiliul local, CJCPCT GJ, Șc. 
Gimnazială „Antonie Mogoș” 

6-8 
septembrie Bălești 

53 Festivalul de Folclor 
„Maria Apostol" 

Festival-concurs de muzică 
populară, vocală şi 
instrumentală. 

Consiliul Judeţean, CJCPCT GJ, 
Primăria Runcu 12 mai Runcu 

54 
Festiv. Folcl. 
„Coborâtul oilor de la 
munte”;  

Manifestări complexe pe 
linia tradiţiilor satului 
românesc 

Consiliul Judeţean, CJCPCT GJ, 
Primăria Baia de Fier 

17 
septembrie 

Baia de 
Fier 

55 Zilele Fiilor Gorjului, 
la Bucureşti 

Manifestare cultural-artistică 
complexă  Liga „Fiii Gorjului” Bucureşti 24 

septembrie Bucureşti 

56 Vino acasă la 
Brâncuși 

Complex de manifestări 
cultural-artistice desfășurate 
în cadrul Programului de 
promovare turistică a 
Gorjului Vino acasă la 
Brâncuşi 

Consiliul Judeţean 27-28 
septembrie Jud. Gorj 

57 
Ziua mondială a 
persoanelor 
vârstnice 

Spectacol de varietăţi 
folclorice Primăria şi Consiliul Local Tg-Jiu 1 octombrie Târgu Jiu 

58 Festivalul Toamnei Program de varietăţi 
folclorice Primăria Tg-Jiu 5-7 

octombrie 

Piaţa 
Centrală 
Tg-Jiu 

59 
Festivalul Naţional 
de Umor „Ion 
Cănăvoiu” 

Concurs de creaţie 
umoristică, lansări de cărţi şi 
reviste, recitaluri, şarje şi 
agape umoristice 

Cons. Jud., CJCPCT, Bibl. Jud., 
Primăria şi bibl. Runcu, Soc. 
Umor Gj 

21-23 
octombrie 

Târgu Jiu, 
Runcu 

60 
Festivalul Naţional al 
Cântecului „Maria 
Lătăreţu” 

Concurs de interpretare, 
spectacole de gală, lansări 
de cărţi şi albume 
discografice 

Cons. Jud., Liga „Fii Gorjului”, 
CJCPCT, Ans. „Doina Gorjului” 

6-8 
noiembrie Târgu Jiu 

61 Târgul de Turism de 
la București Expozitie de artă populară Consiliul Județean, Ansamblul 

„Doina Gorjului” 
15-18 

noiembrie București 

62 Artă & Meşteşug 
Salonul Expoziţional al 
artelor şi meşteşugurilor 
tradiţionale 

Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul 
Judeţean „Al.Ştefulescu” 

29 
noiembrie 

Muzeul 
Judeţean 

63 Ziua Naţională a 
României 

Complex de manifestări 
cultural-artistice 

Prefectura, Consiliul Judeţean, 
Primăria Tg-Jiu, instituţii de 
cultură judeţene 

1 
decembrie Târgu Jiu 

64 
Festivalul Folcloric 
„Nicolae Vlad” 
Drăgoteşti  

Festival concurs de muzică 
populară 

Cons. Loc. Drăgoteşti, Căminul 
Cultural, SPA, CJCPCT 

3 
decembrie Drăgoteşti 

65 Filocalia Complex de manifestări 
spirituale 

Mitropolia Olteniei, Cons. 
Judeţean Protopopiatele N şi S, 
ASCOR-fil. Tg-Jiu 

4-6 
decembrie 

Cercul 
Militar 
(Casa 

Armatei Tg-
Jiu) 

66 Zilele Recunoştinţei Expoziţii, recitaluri, 
spectacole 

Cons. Jud şi Primăria Tg-Jiu, 
instituţii culturale gorjene Muzeul 
Judeţean Gorj, Biblioteca 
Judeţeană 

16-22 
decembrie Târgu Jiu 

67 „Colindă, Doamne, 
colindă…” 

Minispectacole cu grupurile 
de colindători ale Şcolii  

20 
decembrie Târgu Jiu 

68 Alaiul obiceiurilor de 
iarnă 

Parada portului, spectacol în 
aer liber 

Consiliul Judeţean Gorj, 
CJCPCT 

20 
decembrie Târgu Jiu 

69 Sub brad, de Crăciun Spectacol muzical-coregrafic Consiliul Judeţean Gorj 22 
decembrie Târgu Jiu 
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70 Pițărăi cu măști Festival de tradiții și obiceiuri Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul 
local şi Căminul Cultural Padeş 

23 
decembrie Călugăreni 

 
În afara acestor manifestări incluse în Agenda culturală a județului, instituția a participat la 

organizarea și desfășurarea unui număr de 22 de alte manifestări care s-au desfășurat pe raza județului 
Gorj, în afara celor organizate de secțiile externe ale școlii. 

 
Nr. crt. Denumirea activității Locul desfășurării Data 

1 8 Martie-Ziua Femeii Țicleni 03.03.2018 
2 8 Martie-Ziua Femeii Târgu Jiu 09.03.2018 
3 Blagoveștenia- sărbătoarea peștelui Tismana 25.03.2018 
4 Floarea Salcâmului Văgiulești 13.05.2018 
5 Zilele comunei Brănești Brănești 17.05.2018 
6 Sara pe Deal Țânțăreni 10.06.2018 
7 Padeș – 555 ani de atestare Padeș 14.06.2018 
8 Aniversarea „17 ani de Carrefour România” Târgu Jiu 23.06.2018 
9 Cântece care ne-au însoțit istoria – Grigore Leșe și lăutarii din Gorj Târgu Jiu 01.07.2018 

10 Ziua imnului Târgu Jiu 29.07.2018 
11 Hora din străbuni Logrești 06.08.2018 
12 Zilele comunei Bălănești Bălănești 11.08.2018 
13 Festivalul Gheorghe Ciociu Berlești 02.09.2018 
14 Nocturna bibliotecilor Târgu Jiu 27.09.2018 
15 Ziua internațională a persoanelor vârstnice Țânțăreni 04.10.2018 
16 Festivalul Castanului Tismana 11.10.2018 
17 Festivalul tocanului  Novaci 14.10.2018 
18 Colocviile Brâncuși Târgu Jiu 26.10.2018 
19 Spectacol la centrul Magnolia Târgu Jiu 27.11.2018 
20 Ziua Naţională a României Câlnic 01.12.2018 
21 Ziua Naţională a României Novaci 01.12.2018 
22 Colinde Târgu Jiu 13-18.12.2018 

 
 În ceea ce privește calitatea sa de furnizor de produse şi servicii culturale, în scopul dezvoltării 

durabile a comunităţii, managementul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu a acționat în direcția 
diversificării ofertei culturale și creşterii gradului de acces şi de participare a locuitorilor la viaţa 
culturală, prin intermediul spectacolelor și concertelor oferite de Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”, 
Teatrul de Păpuși „Pinocchio” și Orchestra de Cameră „Lyra Gorjului”.  

La îndeplinirea acestui obiectiv, cel mai mare aport a fost adus de către Ansamblul Folcloric 
„Maria Lătărețu”, prin intermediul unui număr de 52 de spectacole susținute în țară și străinătate, la 
care au participat un număr de aproximativ 20.500 de spectatori. Teatrul de Păpuși „Pinocchio” a oferit 
micilor spectatori două premiere („Păcală și Tândală la mintea copiilor” și „Povestea celor trei 
prieteni”) și un număr de 116 spectacole, în timp ce Orchestra de Cameră „Lyra Gorjului” a avut un 
număr de zece concerte oferite publicului meloman din Târgu Jiu. 

Alt obiectiv strategic urmărit a fost implicarea în sprijinirea dezvoltării economiei județului prin 
promovarea și susținerea industriilor culturale și creative, valorificarea potențialului patrimoniului 
imaterial din județ.  

Realizarea acestui obiectiv s-a realizat prin susținerea de spectacole folclorice de către 
Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”, de către ansamblurile de datini și obiceiuri sau de către grupuri 
alcătuite din cursanți ai Școlii, precum și prin participarea meșterilor populari la expoziții și târguri. 
Activitățile desfășurate atât în țară, cât și în străinătate, au vizat atât punerea în valoare şi promovarea 
folclorului autentic al județului, dar și promovarea meșteșugurilor tradiționale din zona Gorjului. 
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Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile culturale pe care 

Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, a 
Teatrului de Păpuși „Pinocchio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. Trebuie menționat că, 
începând cu data de 3 mai 2018, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a fost recunoscută ca instituție 
de spectacole și concerte, fiind înscrisă în Registrul Artelor Spectacolului sub numărul 111/2018. 

Desfășurate în cadrul programului intitulat ARTELE SPECTACOLULUI, proiectele celor trei 
instituții de spectacol, ce funcționează în cadrul sau pe lângă Școala Populară de Artă Târgu Jiu, au avut 
ca scop creşterea gradului de acces la cultură pentru un număr cât mai mare de beneficiari din rândul 
copiilor, tinerilor și adulţilor, atât din mediul urban, cât și din mediu rural. 

Pentru perioada ianuarie - decembrie 2018 strategia de comunicare media s-a implementat prin 
conferinţe şi comunicate de presă pentru anunţarea evenimentelor. De asemenea, s-au realizat emisiuni 
radiofonice/TV, interviuri și spoturi radio.   

Una dintre modalitățile cele mai reușite de promovare a instituției, a cursanților, a Ansamblului 
Folcloric „Maria Lătărețu” și a meșterilor populari angajați ai școlii, a fost cea prin intermediul 
spectacolelor înregistrate cu diverse ocazii.  

Pentru promovarea evenimentelor s-au utilizat afişe, bannere, roll-up-uri, mediul on line. 
 În perioada evaluată Școala Populară de Artă Târgu Jiu s-a bucurat de o imagine aproape în 

totalitate favorabilă în presa locală, datorată activităţilor propuse, cu impact la public – 544 apariţii în 
mass - media: 441 în presa scrisă, 44 la radio şi 59 TV (ştiri, interviuri și emisiuni). 

 
Bugetul aprobat iniţial Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu la partea de venituri a fost în valoare 

de 3.624.000 lei, din care: 3.039.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii 
propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării și 
promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 585.000 lei o 
constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.  

Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 3.761.000 lei, din care: 3.098.000 lei reprezintă 
subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 
funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 663.000 lei o constituie veniturile 
proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2018. 

 
Din totalul veniturilor realizate, în sumă de 3.663.092 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 

18,14%, fiind în sumă 664.710 lei, iar subvenţia alocată din bugetul propriu general al Judeţului Gorj 
reprezintă 81,86%, respectiv suma de 2.998.382 lei. 

 
 Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a 

fost de 3.663.092 lei, din care: 2.998.382 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile 
acordate din veniturile bugetului local şi 664.710 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de 
instituţie pe parcursul anului 2018 (taxe și alte venituri în învățământ, venituri din spectacole și 
manifestări culturale, venituri din prestări servicii etc). 

Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor secțiunii de funcționare, 
reflectându-se în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, cu următoarea 
destinaţie: 

 cheltuieli de personal – 2.588.722 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a 
contribuţiilor aferente,  

 cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 1.023.308 lei, necesare asigurării plăţii 
utilităţilor, a cheltuielilor privind întreţinerea, gospodărirea, achiziţia de materiale, produse, 
consumabile, rechizite, alte cheltuieli specifice desfăşurării activităţii, asigurarea costurilor 
de reparaţii curente necesare, carburanţi, prestări servicii diverse precum și  

 alte cheltuieli reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 
51.062 lei. 
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Ponderea cheltuielilor de personal reprezintă 70,67% din totalul cheltuielilor, cheltuielile cu 
bunuri şi servicii reprezintă 27,94% din totalul cheltuielilor și alte cheltuieli reprezintă 1,39% din 
totalul cheltuielilor efectuate în anul 2018. 
 
 Gradul de acoperire din veniturile proprii a cheltuielilor instituţiei a fost de 18,15%. 

           
4.  SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU JIU 

 
 
Situația financiară a instittuției, înregistrată pe parcursul anului 2018, se prezintă după cum 

urmează:          
- lei - 

Indicator Valoare realizată 01.01.2018 – 31.12.2018 
Sold iniţial 8.312.186  
Total venituri 160.824.895  
Total cheltuieli 155.742.007  
Sold final 13.395.074  

 
Bugetul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu Jiu a fost aprobat, la partea de venituri, în 

sumă de 126.399.580 lei, pe parcursul execuţiei bugetare fiind majorat la valoarea de 171.647.240 
lei, din care s-a încasat suma de 160.824.895 lei (93,70%), având următoarea  structură: 

- lei - 
Denumire indicator Prevederi 

iniţiale 
Prevederi 
definitive 

Realizat  
2018 

%  
(4/3) 

1 2 3 4 5 
TOTAL VENITURI 126.399.580 171.647.240 160.824.895 93,70 

Venituri din concesiuni și închirieri 
(30.10.05) 

35.000 35.000 23.385 66,82 

Venituri din prestări de servicii 
(33.10.08) 

2.749.730 2.749.730 2.170.305 78,93 

Venituri din contractele încheiate cu 
CASJ Gorj (33.10.21) 

71.490.660 82.479.420 81.862.447 99,26 

Venituri din contractele încheiate cu 
DSP Gorj din sume alocate de la 
bugetul de stat (33.10.30) 

10.000.000 7.450.910 7.447.650 99,96 

Venituri din contractele încheiate cu 
DSP Gorj din sume alocate din 
veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii (33.10.31) 

5.500.000 10.130.000 9.889.984 97,63 

Venituri din contractele încheiate cu 
IML Craiova-Dolj (33.10.32) 

3.000.000 3.000.000 2.623.292 87,45 

Alte venituri din prestări de servicii și 
alte activități (33.10.50) 

0 0 400 - 

Donații și sponsorizări (37.10.01) 0 200.000 200.000 100 
Alte transferuri voluntare (37.10.50) 0 176.400 176.386 100 
Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale instituțiilor publice (39.10.01) 

0 17.870 17.865 99,98 

Sume utilizate din excedentul anului 
precedent pentru efectuarea de 
cheltuieli (40.10.15) 

8.312.190 8.312.190 0 - 

Subvenţii din bugetul local pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătății (43.10.14) 

0 2.000 1.952 97,60 

Subvenţii din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 

0 18.000 17.564 97,58 
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investițiilor în sănătate (43.10.16) 
Subvenţii din bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru acoperirea creșterilor salariale 
(43.10.33) 

25.312.000 56.187.130 56.187.125 100 

Fondul Social European (FSE) 
(48.10.02) 

0 888.590 206.540 23,25 

 
Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe parcursul 

anului 2018, au fost în cuantum de 8.312.186 lei. 
În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, 

instituție publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la veniturile planificate în sumă 
de 171.647.240 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv excedent, de 169.137.081 lei 
(98,54%) şi plăţi în sumă de 155.742.007 lei (90,74%), astfel: 

-lei - 

 
În cursul anului 2018, a fost achiziţionată aparatură medicală cu finanțare de la bugetul de stat 

(17.564 lei) şi cofinanţare de la Consiliul Judeţean Gorj, din bugetul local (1.952 lei), înregistrându-se 
plăți în cuantum de 19.516 lei pentru dotarea cu 2 echipamente medicale de screening auditiv. 

 
Denumire indicator 

Cod 
 

Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

TOTAL CHELTUIELI   126.399.580 171.647.240 155.742.007 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE     
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 102.684.000 128.139.130 124.414.566 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 82.184.000 121.719.130 118.718.422 
Tichete de masă 10.02 2.000.000 2.000.000 1.629.225 
Contribuţii 10.03 18.500.000 4.420.000 4.066.919 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 22.799.580 41.345.570 30.082.485 
Bunuri şi servicii 20.01 4.255.000 6.445.000 4.997.075 
Reparaţii curente 20.02 50.000 826.500 429.607 
Hrană 20.03 1.005.000 1.405.000 973.957 
Medicamente şi materiale sanitare 20.04 14.210.000 26.268.100 19.135.924 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 730.000 781.900 612.960 
Deplasări, detaşări, transferări 20.06 10.000 10.000 1.591 
Materiale de laborator 20.09 50.000 125.000 71.288 
Pregătire profesională 20.13 27.000 51.000 44.246 
Alte cheltuieli  20.30 2.462.580 5.433.070 3.815.837 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 516.000 566.000 522.030 
Burse 59.01 191.000 71.000 34.908 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

59.40 325.000 495.000 487.122 

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

85 0 0 -61.069 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE     
TITLUL XI PROIECTE CU FINANȚARE DIN 
FEN AFERENTE  CADRULUI FINANCIAR 
2014-2020 

58 0 911.540 202.480 

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 0 911.540 202.480 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 400.000 685.000 581.515 
Active fixe 71.01 400.00 685.000 581.515 
Construcții 71.01.01 0 0 0 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 400.00 685.000 581.515 
Mobilier, aparatură birotică și alte active 
corporale 

71.01.03 0 0 0 

Alte active fixe 71.01.30 0 0 0 
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Totodată, cu suma de 123.486 lei, virată de Primăria Municipiului Târgu Jiu în baza H.C.L. nr. 
507/05.12.2018, s-a achiziționat o lampă operații LED 7. 

Din venituri proprii, au mai fost efectuate plăți în sumă de 438.513 lei pentru achiziționarea, 
următoarelor dotări independente: 
  - 1 buc. lavoar apă sterilă (8.687 lei); 

- 2 buc. pulsoximetru electric maximo copii (17.610 lei); 
- 3 buc. lampă observație (21.420 lei); 
- 2 buc. nebulizator dezinfectant (13.090 lei); 
- 2 buc. mașină de spălat industrială fără barieră septică (83.138 lei); 
- 1 buc. mașină de spălat industrială cu barieră septică (121.534 lei); 
- 2 buc. calandru rufe (119.400 lei); 
- 2 buc.uscător rufe (53.634 lei). 
 
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la data de 

31.12.2018 este deţinută de cheltuielile de personal cu 79,82%, urmate de cheltuielile privind bunuri 
şi servicii  (19,30%), activele nefinanciare (0,37%) și alte cheltuieli (0,33%). 
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plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent

 
 
 

5.  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” – RUNCU 
 
Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare, evoluţia economico-

financiară din anul 2018, respectiv execuţia bugetară proprie, au fost necesare unele măsuri rectificative 
privind bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”-RUNCU, menite să reducă 
volumul cheltuielilor bugetare la un nivel corespunzător veniturilor preconizate a fi realizate până la 
sfârşitul anului.   

Sintetic, situația financiară înregistrată pe parcursul anului 2018 se prezintă după cum urmează: 
- lei -      

 
Bugetul spitalului, la partea de venituri, a fost aprobat în sumă de 23.945.560 lei, pe 

parcursul execuţiei bugetare ajungând la valoarea de 19.270.250 lei, din care s-a încasat suma de 
18.235.963 lei (94,64%), structurându-se după cum urmează: 

- lei - 

Indicator Valoare realizată 01.01.2018 – 31.12.2018 
Sold iniţial 971.555 
Total venituri 18.235.963 
Total cheltuieli 18.134.979 
Sold final 1.072.539 
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Denumire indicator Prevederi 
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Realizat  
2018 

%  
(4/3) 

1 2 3 4 5 
TOTAL VENITURI 23.945.560 19.270.250 18.235.963 94,64 

Venituri din concesiuni și închirieri 
(30.10.05) 

80.000 77.000 80.680 104,78 

Venituri din contractele încheiate cu 
CASJ Gorj (33.10.21) 

12.176.000 10.076.000 10.065.239 99,90 

Venituri din contractele încheiate cu 
DSP Gorj din sume alocate de la 
bugetul de stat (33.10.30) 

0 10.240 10.234 99,95 

Venituri din contractele încheiate cu 
DSP Gorj din sume alocate din 
veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii (33.10.31) 

280.000 200.000 200.000 100 

Alte venituri din prestări de servicii și 
alte activități (33.10.50) 

12.000 9.450 8.865 93,81 

Alte venituri din valorificarea unor 
bunuri (39.10.50) 

0 0 6.309 - 

Sume utilizate din excedentul anului 
precedent pentru efectuarea de 
cheltuieli (40.10.15) 

971.560 971.560 0 - 

Subvenţii din bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru acoperirea creșterilor salariale 
(43.10.33) 

10.426.000 7.926.000 7.864.636 99,23 

 
Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe parcursul 

anului 2018, au fost în cuantum de 971.555 lei. 
În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu”-RUNCU, instituție publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la 
veniturile planificate în sumă de 19.270.250 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv 
excedent, de 19.207.518 lei (99,68%) şi plăţi în sumă de 18.134.979 lei (94,11%). 

- lei - 

 
Denumire indicator 

Cod 
 

Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

TOTAL CHELTUIELI   23.945.560 19.270.250 18.134.979 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE     
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 19.462.000 15.397.240 14.869.372 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 18.655.000 14.590.010 14.183.490 
Tichete de masă 10.02 209.000 209.000 202.575 
Contribuţii 10.03 598.000 598.230 483.307 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 4.399.560 3.820.900 3.217.116 
Bunuri şi servicii 20.01 2.698.560 2.444.900 2.079.478 
Reparații curente 20.02 30.000 30.000 0 
Medicamente şi materiale sanitare 20.04 940.000 840.000 726.069 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 575.000 390.000 344.420 
Deplasări, detaşări, transferări 20.06 30.000 20.000 8.857 
Pregătire profesională 20.13 30.000 20.000 17.630 
Alte cheltuieli  20.30 96.000 76.000 40.662 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 84.000 74.000 70.376 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

59.40 84.000 74.000 70.376 

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

85 0 -21.890 -21.885 
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Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la data de 

31.12.2018 este deţinută de cheltuielile de personal cu 81,80%, urmate de cheltuielile privind bunuri 
şi servicii  cu 17,70%. 
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La  data de 31.12.2018, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial 
din venituri proprii nu s-au înregistrat plăți restante. 

           
           La finele anului, diferenţa dintre: 

- suma veniturilor încasate în cuantum de 191.632.887 lei;  
- suma plăţilor efectuate în cuantum de 186.449.015 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în 

situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 186.449.015  lei, 
este de 5.183.872 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 
31.12.2018, cu excedent. 

                      
               
 III.   BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE:  
     

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 a fost aprobat prin H.C.J.Gorj nr. 
25/07.03.2018, prevederile bugetare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, fiind în 
sumă de 64.870 lei, suma încasată, respectiv plata efectuată, au fost în cuantum de 64.867 lei. 

În baza prevederilor: 
 Hotărârii nr. 478/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorității Coordonatoare şi 

de Management și în România pentru gestionarea asistenței financiare comunitare, acordată prin Fondul 
de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență 
întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara şi vara anului 2014 şi 
pentru modificarea art. 4, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii 
organizatorice a Autorității coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii 
autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de 
Solidaritate al Uniunii Europene, 
Consiliul Județean Gorj, a înaintat spre decontare, în cadrul FSUE, cererea de rambursare a cheltuielilor 
efectuate pentru aducerea la stadiul tehnic inițial al obiectivului de investiție Reconstruire ”Pod 
DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”, ce s-a încadrat în prevederile 
H.G. nr. 1021/2015, respectiv pentru inundațiile din perioada 28 iulie - jumătatea lunii august 2014, în 
regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 
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Prin Acordul de Implementare, semnat între Autoritatea Coordonatoare și de Management din 
cadrul Cancelariei Primului Ministru, Autoritatea de Implementare din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene) și Consiliul Județean Gorj, a fost declarat eligibil dosarul cu 
documentația justificativă, aferentă realizării obiectivului de investiție Reconstruire ”Pod DJ675B, km 
3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”. 

Astfel, în data de 21.02.2018, MDRAPFE – Autoritatea de Management FSUE, a virat în contul 
nr. RO56TREZ33621D452402XXXX, deschis de instituția noastră la Trezoreria Municipiului Târgu-
Jiu, suma de 64.866,65 lei, pentru obiectivul de investiție Reconstruire ”Pod DJ675B, km 3+300, peste 
râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”. 

Potrivit Acordului de implementare, art. 7 Destinația fondurilor alocate din FSUE, alin. 3, 
conform căruia: ”sumele primite de către beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi 
utilizate de către aceștia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acolo unde este cazul, 
pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii”, 
precum și  prevederilor H.C.J.Gorj nr. 25/07.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al 
Județului Gorj pe anul 2018, fondurile au fost virate în contul de disponibil al bugetului local (Sume 
recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului „plăţi 
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” , la cap. 84.02 „Transporturi”).  
 
 

 
                ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL ÎNTOCMIT LA DATA DE  31.12.2018 
 
                 Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul 
contabil trebuie să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi 
asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, care presupune: 

              -         respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului; 

              -       respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii 
bilanţului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării; 
              -         posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în  contabilitate, 
puse de acord cu inventarul. 
                 Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul 
propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice 
patrimoniale, sursele de constituire  a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment 
dat. Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii 
patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii. 
                    Elementele  patrimoniale în bilanţ sunt sistematizate pornind de la conturi, pe grupe, capitole, 
posturi, după criteriul lichidităţii activului şi a exigibilităţii pasivului, astfel: posturile de activ sunt 
aşezate în ordinea crescătoare a lichidităţii (de la cele mai puţin lichide - cum este cazul activelor 
imobilizate la disponibilităţile băneşti ca formă de lichiditate absolută), iar în pasiv posturile sunt 
dispuse de la cele  mai puţin exigibile (de la capital - ultimul cont care se închide în cazul lichidării 
patrimoniului) la datoriile curente. 
     Atât activul cât şi pasivul bilanţier suportă un dublu criteriu de ordonare: 
-         criteriul major, pentru active, natura lor economică, iar pentru elementele de pasiv, natura lor 
juridică; 
-         criteriul minor, pentru active, lichiditatea (crescătoare) a acestora, iar pentru elementele de pasiv, 
exigibilitatea lor (crescătoare).        
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A.  ACTIVE 
 
In structură totalul activelor sunt reprezentate după cum urmează: 
 

259.841.560; 
19,31%

1.085.813.606; 
80,69%

PONDEREA ACTIVELOR NECORPORALE  SI CORPORALE  IN TOTALUL 
ACTIVELOR  LA DATA DE  31.12.2018

Active curente Active necurente

 
 

 
I. Activele necurente înregistrează la finele perioadei de raportare un sold de 1.085.813.606 

lei, în creştere faţă de începutul perioadei cu suma de 34.479.408 lei, pe grupe,  influenţele fiind 
prezentate mai jos: 

 
 „Active fixe necorporale” prezintă un sold de 1.769.041 lei, în descreştere faţă de începutul 

anului cu suma de 1.281.873 lei, rezultată ca diferenţă între amortizarea lunară calculată de către unele 
instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean şi înregistrarea de noi active fixe necorporale, 
după cum urmează: 

 
 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” – 23.918 lei; 
 Consiliul Judeţean Gorj – înregistrează un sold în valoare de 1.526.587 lei; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 75.100 lei; 
 Salvamont Gorj - sold în valoare de 4.059 lei; 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - sold în  sumă de 116.105 lei; 
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 12.822 lei; 
 Şcoala Populară de Artă - 10.450 lei. 

 
„Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi 

alte active corporale”, înregistrează  un sold de 28.240.102 lei, în creştere faţă de începutul anului cu 
suma de 2.701.148 lei, rezultată ca diferenţă între calculul amortizării lunare înregistrată la unele 
instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean precum şi ca urmare a înregistrării de noi 
mijloace fixe din această categorie: 

 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - suma de 2.372.671 lei; 
 Salvamont Gorj - sold în valoare de 536.030 lei; 
 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”- sold în valoare de 69.712 lei; 
 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - suma de 44.406 lei; 
 Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 9.074.386 lei; 
 Şcoala Populară de Artă - sold în valoare de 148.944 lei; 
 Ansamblul Artistic ,, Doina Gorjului”- 106.083 lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare de 

2.535.963 lei; 
 Muzeul Judeţean Gorj – sold în valoare de 670.468 lei; 
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 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 74.284 lei; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 12.524.039 lei; 
 Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor Gorj – 27.497 lei; 
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 55.619 lei. 

 
„Terenuri şi clădiri” , înregistrează la finele perioadei de raportare un sold în sumă de 

1.052.903.792 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 33.194.128 lei. 
Prezintă modificări ale soldului următoarele instituţii: 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj- suma de 781.256 lei; 
 Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 910.078.142 lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare de 

29.348.261 lei; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 78.609.335 lei; 
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 821.159 lei. 
 

„Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an, înregistrează un sold la 
finele perioadei de 2.889.523 lei, în creștere față de începutul anului cu suma de 18.000 lei. 

,, Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an” – 
11.148 lei, înregistrate la Consiliul Județean Gorj. 
 
                II. Activele curente înregistrează la data de 31.12.2018 un sold de 259.841.560 lei, în creştere  
faţă de începutul perioadei cu suma de 54.265.836 lei, fiind compuse din: 
                     - stocuri; 
                     - creanţe curente; 
                     - disponibilităţi; 
                      

 „Stocuri” -  reflectă un sold în valoare de 27.382.743 lei, în creştere faţă de începutul 
perioadei cu suma de 2.870.024 lei determinată de creşterea stocului de materiale consumabile, piese de 
schimb, materiale de natura obiectelor de inventar, etc, ce se regăseşte la toate instituţiile publice, 
ponderea deţinând-o Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, cu un sold în valoare de 8.900.016 lei, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj – sold de 5.879.706 lei etc. 

 
,,Creanțe curente” -  înregistrează la data de 31.12.2018 un sold de 176.819.128 lei, în creştere  

faţă de începutul perioadei cu suma de 41.996.900 lei, fiind compus din: 
 
a) „Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări” – înregistrează un sold la 

data raportării în valoare de 155.205.513  lei, în creştere faţă de soldul de la începutul 
anului cu suma de 20.958.637 lei, din care: 

           -  ,, creanțe comerciale și avansuri”, la data de 31.12.2018, înregistrează un sold în valoare de 
8.346.142 lei, în creştere față de 31 decembrie 2017 cu suma de 1.687.897 lei,  după cum urmează:  
 

         -   cont contabil 411 ,,clienţi ”- sold la data raportării – 8.304.210 lei, ponderea cea mai mare o 
deţin: 
   1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu, cu un sold în valoare de 7.624.861 lei, 
reprezentând c/val. taxelor medico-legale, servicii histopatologice prestate, chirii etc; 
               2. Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - sold în valoare de 577.438 lei; 
 

- cont 409 ,,furnizori debitori” -  23.783 lei, înregistraţi la Biblioteca Judeţeană; 
 
- cont 461 ,,debitori’’ – 18.149 lei, înregistraţi la Consiliul Județean Gorj. 
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b) ,,Creanţe bugetare”- prezintă un sold  de 1.000.149 lei, în creştere faţă de începutul anului 
cu suma 425.606 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii medicale ce 
urmează a fi recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 
 

c) „Creanţe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget ”- 
prezintă un sold  de 20.613.466 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma 20.612.657 
lei. 
 

                 „Total disponibilităţi” – prezintă un sold la finele perioadei de 55.639.689 lei, în creştere faţă 
de începutul perioadei cu suma de 9.398.912 lei, sold care se compune din: 
        - grupa conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie, dobândă, în sumă de 
55.096.677 lei; 
        - grupa conturi la instituţiile de credit, casa , avansuri la trezorerie în sumă de 218.307 lei 
        - grupa conturilor dobânda de încasat, alte valori, în sumă de 324.705 lei.    
         

B. DATORII 
 
Datoriile evidenţiate în bilanţul contabil întocmit la data de 31.12.2018, însumează valoarea 

de 213.515.348 lei, fiind  în creştere faţă de începutul anului cu suma de 30.775.558 lei, structurate în 
datorii necurente şi datorii curente. 

  

27,477,530, 
12.87%

186,037,818, 
87.13%

Ponderea datoriilor curente si necutente în total datorii la data de 
31.12.2018 - lei

datorii necurente

datorii curente

 
 
I. Datoriile necurente  (sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an), sunt 

în sumă de 27.477.530 lei, în scădere faţă de începutul anului cu suma de 2.457.025 lei, structurat astfel: 
 - Consiliul Judeţean Gorj - soldul contului 163 „Împrumuturi garantate” - prezintă sold în sumă 
de 26.325.070 lei; 
 -  Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg - Jiu, cu un sold în valoare de 727.705 lei; 
            -  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj: suma de 16.022 lei; 
            -  Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg - Jiu - sold în valoare de 308.092 lei; 

      -  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - suma de 63.935 lei; 
      - Serviciul Public Salvamont – sold în valoare de 36.706 lei. 
         

II. Datoriile curente prezintă un sold de 186.037.818 lei, în creştere faţă de cel înregistrat la 
începutul anului cu suma de 33.232.583 lei, fiind compuse din: 

- datorii comerciale, avansuri şi alte decontări; 
- datorii către bugete. 

     Grupa conturilor ,,datoriile comerciale şi avansuri ”- înregistrează un sold în valoare de 
4.828.815 lei, în descreştere față de 31 decembrie 2017 cu suma de 2.689.435 lei, urmare a descreşterii 
soldurilor conturilor 401 ,,furnizori interni” la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului 
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Judeţean Gorj (Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean Gorj, 
etc)  
                Grupa conturilor ,,contribuţiile sociale” - la data de 31.12.2018, înregistrează un sold în 
valoare de 7.685.444 lei, în creştere faţă de 31 decembrie 2017 cu suma de 3.168.017 lei. 
 
                Grupa conturilor privind ,,salariile angajaţilor” - înregistrează un sold în valoare de 
12.750.140 lei, în creștere faţă de 31 decembrie 2017 cu suma de 3.018.280 lei. 
 
                „Venituri în avans” (Contul 472) prezintă un sold de 752.431 lei, în descreștere faţă de 
începutul anului cu suma de 125.020 lei. 
 

C. CAPITALURI PROPRII  
 
Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei este de 1.132.139.818 lei, în creştere faţă de 

începutul anului cu suma de 57.969.686 lei. 
 
Grupa conturilor „Rezerve, fonduri” înregistrează un sold în valoare de 1.000.400.448 lei, în 

creştere faţă de începutul anului cu suma de 15.598.167 lei, influență ce se regăsește la Consiliul 
Județean Gorj, la Spitalul de Urgență Târgu- Jiu, Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj și Muzeul Judeţean Gorj, astfel: 

 fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ - teritoriale  -  
,,contul contabil 103” – 985.643.808 lei, a înregistrat  o creștere în sumă de 28.939.291 lei, 
ca urmare a reevaluării bunurilor din domeniul public; 
 fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ - teritoriale  -  
,,contul contabil 104” – 454.253 lei, sold rămas nemodificat din anul precedent; 
 rezerve din reevaluare – ,,contul contabil 105”- 14.302.387 lei, în descreștere  față de 

31.12.2017 cu suma de 13.341.124 lei. 
 

 Contul 117 „Rezultatul reportat” prezintă la data de 31.12.2018 un sold creditor în sumă de 
90.095.233 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 6.795.127 lei, urmare a închiderii contului 
121 de către toate instituţiile publice. 

 
  Contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” prezintă sold creditor în sumă de 

41.644.137 lei şi reprezintă excedent, înregistrat ca diferență  între veniturile și cheltuielile efectuate în 
exerciţiul financiar curent. 

 
   ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL 

Contul de rezultat patrimonial este acea componentă a situațiilor financiare care prezintă 
veniturile, finanțările și cheltuielile din cursul exercițiului curent.  

În cadrul contului de rezultat patrimonial, veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate 
conform contabilității de angajamente, pe tipuri de activități desfășurate de instituția publică: 
                       o Activități operaționale; 
                       o Activități financiare; 
                       o Activități extraordinare. 
             Comparabilitatea în timp a datelor este asigurată și în cadrul contului de rezultat 
patrimonial, prin prezentarea unei coloane distincte, cu valorile perioadei precedente. 
              Rezultatul patrimonial, pus în evidentă în cadrul acestei componente a situaţiilor financiare, este 
un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituţiilor publice, respectiv excedent sau 
deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte, precum și pe total, 
ca diferență între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent. 
              Rezultatul patrimonial stabilit la data de 31.12.2018 prin închiderea conturilor de venituri şi 
cheltuieli, înregistrează un excedent în sumă de 52.922.098 lei. 
              Veniturile operaţionale sunt în sumă de 460.387.293 lei în creștere față de perioada 
corespunzătoare a anului precedent cu suma de 104.414.994 lei, iar cheltuielile operaţionale  sunt în 
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sumă de 406.617.203 lei, mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 58.282.783 
lei. 
     În structură, cheltuielile operaţionale se prezintă astfel: 

- salarii și contribuții sociale aferente angajaților – 232.236.481 lei, în creștere față de anul 
precedent cu suma de 45.109.793 lei; 

- subvenții și transferuri – 92.039.570 lei, în creștere față de perioada similară a anului precedent 
cu suma de 17.663.733 lei; 

- stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi – în sumă de 61.580.859 lei, în 
creștere cu suma de 1.246.225 lei; 

- cheltuieli de capital, amortizare şi provizioane – 18.333.328 lei, în descreștere cu suma de 
962.710 lei față de anul anterior; 

 
Rezultatul activității operaționale a înregistrat un excedent în sumă de 53.770.090 lei. 
 
   Veniturile financiare sunt în sumă de 18 lei, iar cheltuielile financiare sunt în sumă de 

870.255 lei și reprezintă cheltuieli cu dobânda datorată la BancPost de Consiliul Judeţean Gorj, 
pentru creditul contractat. 

Rezultatul activităţii financiare este un deficit în sumă de 870.237 lei. 
Veniturile extraordinare sunt în sumă de 22.305 lei, iar cheltuielile extraordinare sunt în sumă 

de 60 lei, rezultând un excedent al activității extraordinare în sumă de 22.245 lei, în cadrul contului 
de rezultat patrimonial.  

Centrul Școlar  pentru Educație Incluzivă și Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Gorj, înregistrează ca diferență suma de 11.277.961 lei între contul de rezultat patrimonial 
şi bilanţul contabil, reprezentând venituri și cheltuieli finanțate  de Inspectoratul Şcolar Gorj.  

     
    POLITICI CONTABILE 
Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, 

performanţei financiare precum şi a rezultatului patrimonial. 
Amortizarea, la activele fixe corporale şi necorporale, s-a înregistrat lunar, începând cu luna 

următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului, folosindu-se metoda  amortizării liniare. 
Scăderea  din gestiune a stocurilor s-a făcut pe baza aprobării ordonatorului principal de credite. 

Reevaluarea mijloacelor fixe s-a efectuat de către toate instituţiile.  
Activitatea de casierie s-a efectuat  în condiţii de siguranţă, cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare şi în limita plafonului de casă stabilit de către Trezoreria Statului. 
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare  

aprobate, nu s-a înregistrat  refuz de viză de control financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în 
conformitate cu legile în vigoare. 

În vederea eficientizării activităţii, ordonatorul de credite a stabilit norme proprii privind 
circuitul documentelor precum şi persoane împuternicite să efectueze operaţiunile legale de angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale. 

Disponibilităţile în valută (din conturile bancare deschise la BRD Tg-Jiu) existente în sold la 
31.12.2018 s-au convertit în lei la cursul BNR comunicat pentru data de 31.12.2018. 

Înregistrarea veniturilor şi pierderilor din diferenţele de curs valutar s-au datorat prin convertirea 
lunară a disponibilităţilor din valută în lei, calculate la fiecare sfârşit de lună, dar şi prin convertirea  
sumelor primite în disponibilităţi şi decontate în alte zile. 

Cu privire la principiile și politicile contabile aplicate de către Consiliul Județean Gorj și 
instituțiile subordonate în execuția bugetară de la data de 31.12.2018, facem următoarele precizări: 

Elementele cuprinse în situațiile financiare raportate la data de 31.12.2018 au respectat 
prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată și republicată și prevederile OMFP nr. 1917/2005 
privind normele metodologice de organizare și conducere a contabilității instituțiilor publice. În acest 
sens, amintim principiile contabile avute în vedere la  întocmirea situațiilor financiare: 
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- principiul continuității activității: Consiliul Județean Gorj, împreună cu unitățile subordonate, 
își desfășoară în mod normal activitatea, asigurându-se, totodată ,continuitate în desfășurarea activității 
proprii a Consiliului Județean cât și a instituțiilor subordonate,  neexistând discontinuitate în activitate; 

- principiul permanenței metodelor: metodele de evaluare folosite au fost aplicate în mod 
consecvent de la un exercițiu la altul. De exemplu, în calculul amortizării a fost folosită metoda liniară, 
 iar contabilitatea analitică a stocurilor este organizată prin folosirea inventarului permanent, după 
metoda cantitativ valorică; 

- principiul prudenței: în cadrul evaluării efectuate la nivelul Consiliului Judeţean Gorj cât şi în 
cadrul instituţiilor subordonate s-a ţinut cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului curent 
sau raportate din anul precedent. Bunurile intrate în patrimoniu au fost înregistrate la valoarea contabilă, 
respectiv costul de achiziţie, disponibilităţile băneşti în conturile bancare în valută au fost evaluate şi 
raportate la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României; 

- principiul contabilității de angajamente: soldurile conturilor de venituri și cheltuieli au fost 
raportate în situațiile financiare de la data de 31.12.2018, conform evidențelor contabile de la această 
dată. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare 
aprobate. Nu a fost înregistrată vreo situaţie privind refuzul de viză CFP; 

-   principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii: componentele elementelor 
de activ sau de datorii au fost evaluate separat; 

-   principiul intangibilității, a fost asigurat prin verificarea preluării datelor finale din bilanțul 
anului 2017 în bilanțul de deschidere al anului 2018; 

-   principiul necompensării, până la data de 31.12.2018, nu s-a procedat la compensări între 
elementele de activ și de datorii înregistrate în evidențele contabile ale Consiliului Județean Gorj și 
instituții subordonate; 

- principiul comparabilității informațiilor, datele prezentate în situațiile raportate asigură 
posibilitatea comparării în timp a informațiilor; 

- principiul materialității, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi în cadrul instituţiilor 
subordonate, în toate raportările financiare, orice element cu valoare semnificativă a fost prins in poziţie 
distinctă iar cele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau funcții similare, au fost 
cuprinse într-o  poziţie globală; 

- principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile contabile prezentate în 
situațiile contabile respectă realitatea economică a evenimentelor sau a tranzacțiilor ce au avut loc. 

 Prin politicile contabile aplicate la întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2018, s-a 
avut în vedere: 

 -  asigurarea de informații relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; 
              - credibilitate, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a 
instituției publice, sunt neutre, sunt prudente și sunt complete. 
                    Considerând că proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu 
general al judeţului Gorj  înregistrată la data de 31.12.2018, respectă prevederile legislaţiei în vigoare, 
propunem aprobarea proiectului de hotărâre şi a anexelor la acesta, în forma prezentată. 
  
            Director executiv,     Director executiv, 
 Ungureanu Victoria     Marcău Costel 
 
 Director executiv,                      Director executiv,              Director executiv adjunct , 
 Giurgiulescu Ileana Claudia     Cimpoieru Cornel-Lucian  Bajmatără George Cosmin     
 
          Întocmit, 

         Jerca Nicoleta   
                   Trotea Maria Luminiţa 
        Ruşet Areta Janina 

                                                                                                            Fîcea Mihaela Melania 
        Şarapatin Denisa Loredana 
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