
ROMÂNIA                                                                                                                            PROIECT                    

JUDEŢUL GORJ          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI:                 

          Cristina-Elena  RĂDULEA-ZAMFIRESCU   

                                                                                                                                                

 

 
 

HOTĂRÂRE 

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

 pe anul 2020 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2020 

 

 
Consiliul Judeţean Gorj 

Având în vedere: 
 

 -  Referat de aprobare 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 

2020; 

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/20.02.2020 de aprobare a bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj pe anul 2020;  

-     Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 42/26.02.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

-     Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 44/10.03.2020 privind repartizarea unor sume din fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe 

anul 2020; 

-     Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 45/31.03.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

-     Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 50/31.03.2020 privind repartizarea unor sume din fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe 

anul 2020; 

-     Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 52/16.04.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

-     Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 54/30.04.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

-     Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 62/30.04.2020 privind repartizarea unor sume din fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe 

anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 64/19.05.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 73/24.06.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 87/15.07.2020 privind repartizarea unor sume din fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe 

anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 94/31.05.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 105/25.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 107/31.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 121/04.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 123/14.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 124/30.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 139/05.10.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 147/30.10.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

-      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 148/30.10.2020 privind repartizarea unor sume din fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe 

anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 157/06.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 158/10.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 160/.11.2020 privind modificarea repartizării excedentului 

bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 173/02.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 176/18.12.2020 privind validarea dispoziției nr. 

1.117/04.12.2020 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 177/18.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 

 

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

publice de subordonare judeţeană, întocmite la data de 31.12.2020; 

 
 

În baza prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196,  alin. (1), lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind  

Codul administrativ; 
 

                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 

 

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

înregistrată la data de 31.12.2020, structurat pe bugete componente, astfel: 

.a) bugetul local al judeţului Gorj pe anul 2020 - la partea de venituri, a înregistrat încasări în sumă de 

278.078.235 lei, iar la partea de cheltuieli, a înregistrat plăţi în sumă de 271.293.881 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 

2020 - la partea de venituri, a înregistrat încasări în sumă de 239.826.400 lei, iar la partea de cheltuieli, 



a înregistrat plăţi în sumă de 240.264.860 lei, conform anexelor nr. 3 şi nr. 4, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

c) bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 a înregistrat la partea de venituri încasări în 

sumă de 54.115 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 31.12.2020, 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,  nr. 22,  nr. 23 și nr. 24, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

        Art. 3 Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului-Județul Gorj. 

 

 
   

                       PREŞEDINTE,                                                          

           COSMIN-MIHAI POPESCU                                               CONTRASEMNEAZĂ:          

                                                                                         SECRETAR GENERAL 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  H.C.J.Gorj  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

 lei
PROGRAM 

ANUAL

cf. HCJ 
nr.25/2020

1 2 3 4 5
TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) 00.01 396.200.620 483.114.250 278.078.235 205.036.015 57,56
VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 51.436.000 54.897.810 55.135.670 -237.860 100,43
I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 140.648.000 169.510.320 169.347.978 162.342 99,90
A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 139.965.000 168.843.030 168.635.130 207.900 99,88
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 49.789.000 53.322.040 53.322.044 -4 100,00

00.05 0 0 0 #DIV/0!
Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 #DIV/0!

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01 0 0 0 #DIV/0!

00.06 49.789.000 53.322.040 53.322.044 -4 100,00
Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 0 0 0 #DIV/0!

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 x x
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0 #DIV/0!

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 49.789.000 53.322.040 53.322.044 -4 100,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 43.295.000 46.721.510 46.721.514 -4 100,00

04.02.04 6.494.000 6.600.530 6.600.530 0 100,00
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 0 0 0 #DIV/0!
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 #DIV/0!

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0 0 0 #DIV/0!
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 0 0 0 #DIV/0!
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 90.176.000 115.520.990 115.313.086 207.904 99,82

11.02 89.212.000 114.613.000 114.212.807 400.193 99,65
11.02.01 28.090.000 38.567.000 38.304.844 262.156 99,32

11.02.02 0 0 0 #DIV/0!

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 12.350.000 12.350.000 12.350.000 0 100,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 48.772.000 63.696.000 63.557.963 138.037 99,78

11.02.07 0 0 0 #DIV/0!

11.02.09 0 0 0 #DIV/0!

16.02 964.000 907.990 1.100.279 -192.289 121,18
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 776.000 683.830 842.136 -158.306 123,15

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

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

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)

Diferenta col 
2- col 3

Program 
actualizat 
31.12.2020

Cod indicatorD 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 31.12.2020

%                 
col 3/ col 2

Execuție 
31.12.2020

anexa 1 1



Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 x x #VALOARE!
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 188.000 224.160 258.143 -33.983 115,16

16.02.50 0 0 0 #DIV/0!
A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 0 0 0 #DIV/0!
Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 0 0 0 #DIV/0!

Alte impozite si taxe 18.02.50 0 0 0 #DIV/0!
C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 683.000 667.290 712.848 -45.558 106,83
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 51.000 51.000 30.707 20.293 60,21
Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 51.000 51.000 30.707 20.293 60,21

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0 0 0 #DIV/0!
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 51.000 51.000 30.707 20.293 60,21
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0 0 0 #DIV/0!

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0 0 0 #DIV/0!
Alte venituri din proprietate 30.02.50 0 0 0 #DIV/0!

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0 0 0 #DIV/0!
Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0 0 0 #DIV/0!

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 632.000 616.290 682.141 -65.851 110,69

33.02 632.000 607.280 663.803 -56.523 109,31
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0 0 0 #DIV/0!
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0 0 0 #DIV/0!
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 0 0 0 #DIV/0!
Contributia  de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 609.000 589.960 645.326 -55.366 109,38
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0 0 0 #DIV/0!
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 23.000 16.600 17.757 -1.157 106,97
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0 0 0 #DIV/0!
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0 720 720 0 100,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0 0 0 #DIV/0!
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0 0 0 #DIV/0!
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0 0 0 #DIV/0!

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 0 6.590 15.907 -9.317 241,38
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 0 0 0 #DIV/0!

35.02.02 0 0 0 #DIV/0!

35.02.03 0 0 0 #DIV/0!
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0 6.590 15.907 -9.317 241,38

36.02 0 2.420 2.431 -11 100,45
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0 0 0 #DIV/0!

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.02.32.03 0 0 0 #DIV/0!
Alte venituri 36.02.50 0 2.420 2.431 -11 100,45

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0 0 0 #DIV/0!
Donatii si sponsorizari 37.02.01 0 0 0 #DIV/0!

37.02.03 0 -26.436.060 -23.964.568 -2.471.492 90,65
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 0 26.436.060 23.964.568 2.471.492 90,65

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0 0 0 #DIV/0!
II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 490 499 -9 101,84

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0 490 499 -9 101,84
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 490 499 -9 101,84
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 0 0 0 #DIV/0!
Venituri din privatizare 39.02.04 0 0 0 #DIV/0!

39.02.07 0 0 0 #DIV/0!
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 0 0 0 #DIV/0!

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

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)

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

Diverse venituri                                                                                                                                                                                                           
(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

anexa 1 2



III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0 0 0 #DIV/0!

40.02 0 0 0 #DIV/0!

40.02.06 0 0 0 #DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 0 0 0 #DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 0 0 0 #DIV/0!

40.02.11 0 0 0 #DIV/0!
40.02.13 0 0 0 #DIV/0!
40.02.14 0 0 0 #DIV/0!
40.02.16 0

Subvenții din excedentul bugetului local 40.02.18 0 0 0 #DIV/0!
IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 103.823.440 133.395.140 72.492.233 60.902.907 54,34
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 103.823.440 133.395.140 72.492.233 60.902.907 54,34
Subventii de la bugetul de stat    42.02 103.823.440 133.395.140 72.492.233 60.902.907 54,34

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01 0 0 0 #DIV/0!
Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 0 0 0 #DIV/0!
Aeroporturi de interes local 42.02.04 0 0 0 #DIV/0!
Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05 0 83.300 0 83.300 0,00

42.02.06 0 0 0 #DIV/0!
42.02.07 0 0 0 #DIV/0!

42.02.16 0 3.694.000 3.693.000 1.000 99,97

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 3.694.000 3.693.000 1.000 99,97

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

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 1.037.000 1.037.000 797.001 239.999 76,86
Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 0 23.835.000 23.835.000 0 100,00
Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0 0 0 #DIV/0!
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 0 0 0 #DIV/0!
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0 0 0 #DIV/0!

42.02.34 0 0 0 #DIV/0!
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 0 0 0 #DIV/0!
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 0 0 0 #DIV/0!

42.02.37 0 0 0 #DIV/0!

42.02.40 0 0 0 #DIV/0!

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 0 0 0 #DIV/0!

Sume primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes national 42.02.51 0 -94.640 94.640 #DIV/0!

42.02.51.01 0 -94.640 94.640 #DIV/0!

42.02.51.02 0 0 0 #DIV/0!
42.02.59 0 0 0 #DIV/0!
42.02.65 101.640.850 101.640.850 41.707.241 59.933.609 41,03

42.02.69 1.017.070 2.943.170 2.528.601 414.569 85,91

42.02.73 128.520 0

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

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

Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

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

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

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi

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

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

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine 
animală

Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala

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

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

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)

Finanţarea subprogramului infrastructură la nivel judeţean
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42.02.80 33.300 33.300 12.160 21.140 36,52

45.02 0 0 0 0 #DIV/0!
45.02.01 0 0 0 #DIV/0!

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0 0 0 #DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 0 0 0 0 #DIV/0!
Prefinanţare 45.02.01.03 0 0 0 #DIV/0!

45.02.02 0 #DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 0 #DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 0 #DIV/0!
Prefinanţare 45.02.02.03 0 #DIV/0!

46.02 0 0 -757.955 757.955 #DIV/0!

46.02.03 0 0 0 #DIV/0!

46.02.04 0 0 -757.955 757.955 #DIV/0!

48.02
151.729.180 180.208.300 36.995.480 143.212.820 20,53

48.02.01 145.918.070 174.397.190 35.717.283 138.679.907 20,48
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 1.038.430 37.311.630 8.643.992 28.667.638 23,17
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 3.490 2.715.920 2.715.915 5 100,00
Prefinanţare 48.02.01.03 144.876.150 134.369.640 24.357.376 110.012.264 18,13

48.02.02 5.692.030 646.110 278.726 367.384 43,14
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 5.045.920 0 #DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 342.530 342.530 284.628 57.902 83,10
Prefinanţare 48.02.02.03 303.580 303.580 -5.902 309.482 -1,94

48.02.15 119.080 83.360 110.606 -27.246 132,68
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.15.01 83.360 83.360 110.606 -27.246 132,68
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.15.02 35.720 0 0 0 #DIV/0!
Prefinanţare 48.02.15.03 0 0 0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

00.01 SF 141.813.520 168.108.080 169.946.801 -1.838.721 101,09
VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02) 49.90 51.436.000 54.897.320 55.135.171 -237.851 100,43
I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 140.648.000 143.074.260 145.383.410 -2.309.150 101,61
A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 139.965.000 168.843.030 168.635.130 207.900 99,88
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 49.789.000 53.322.040 53.322.044 -4 100,00

00.05 0 0 0 #DIV/0!
Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 #DIV/0!

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01 0 #DIV/0!

00.06 49.789.000 53.322.040 53.322.044 -4 100,00
Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 0 0 0 #DIV/0!

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0 #DIV/0!
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0 #DIV/0!

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 pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

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)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

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

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul 
financiar 2014-2020

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul 
obiectivului convergență

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                           (cod 
03.02+04.02)

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 
+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

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

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

anexa 1 4



Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 49.789.000 53.322.040 53.322.044 -4 100,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 43.295.000 46.721.510 46.721.514 -4 100,00

04.02.04 6.494.000 6.600.530 6.600.530 0 100,00
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07 0 0 0 #DIV/0!
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 #DIV/0!

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0 #DIV/0!
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 0 0 0 #DIV/0!
Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 0 0 0 #DIV/0!

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 0 0 0 #DIV/0!
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 0 #DIV/0!
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 0 #DIV/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 #DIV/0!
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03 0 #DIV/0!
Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50 0 #DIV/0!

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 90.176.000 115.520.990 115.313.086 207.904 99,82
11.02 89.212.000 114.613.000 114.212.807 400.193 99,65

11.02.01 28.090.000 38.567.000 38.304.844 262.156 99,32
* susţinerea sistemului de protecţie a copilului - D.G.A.S.P.C.Gorj 6.837.000 12.144.100 14.718.947 -2.574.847 121,20
* susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap - D.G.A.S.P.C.Gorj 6.109.000 12.926.830 12.855.838 70.992 99,45
* programul pentru școli al României  - U.A.T. Judetul Gorj 5.500.000 3.985.100 1.339.068 2.646.032 100
învăţământ preşcolar 990.000 711.180 234.661 476.519 33,00
învăţământ primar 2.442.000 1.792.020 618.159 1.173.861 34,50
învăţământ secundar inferior 2.068.000 1.481.900 486.248 995.652 32,81
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene 
de resurse şi asistenţă educaţională 931.000 931.000 916.728 14.272 98,47

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu                                                          650.000 650.000 649.301 699 99,89
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 281.000 281.000 267.427 13.573 95,17
* drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 
masă 238.000 490.000 386.087 103.913 79
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu                                                          238.000 490.000 386.087 103.913 78,79
ALTE ACTIVITĂŢI: 0 #DIV/0!

*finanțarea culturii și cultelor- U.A.T. Judetul Gorj
8.253.000 7.867.970 7.866.176 1.794 99,98

*servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - alte servicii publice generale - Direcţia Comunitară de 
Evidenţă a Persoanelor Gorj 222.000 222.000 222.000 0 100,00

11.02.02 0 #DIV/0!

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 12.350.000 12.350.000 12.350.000 0 100,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 48.772.000 63.696.000 63.557.963 138.037 99,78

11.02.09 0 #DIV/0!
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02 0 0 0 #DIV/0!

Taxe hoteliere 12.02.07 0 #DIV/0!
Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0 0 0 #DIV/0!

Impozit pe spectacole 15.02.01 0 #DIV/0!
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0 #DIV/0!

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: 

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

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
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16.02 964.000 907.990 1.100.279 -192.289 121,18
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 776.000 683.830 842.136 -158.306 123,15

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 0 #DIV/0!
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 0 #DIV/0!

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 188.000 224.160 258.143 -33.983 115,16

16.02.50 0 #DIV/0!
A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 0 0 0 #DIV/0!
Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 0 0 0 #DIV/0!

Alte impozite si taxe 18.02.50 0 #DIV/0!
C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 683.000 -25.768.770 -23.251.720 -2.517.050 90,23
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 51.000 51.000 30.707 20.293 60,21
Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 51.000 51.000 30.707 20.293 60,21

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0 #DIV/0!
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 51.000 51.000 30.707 20.293 60,21
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0 #DIV/0!

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0 #DIV/0!
Alte venituri din proprietate 30.02.50 0 #DIV/0!

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 0 0 0 #DIV/0!
Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0 #DIV/0!

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 632.000 -25.819.770 -23.282.427 -2.537.343 90,17
33.02 632.000 607.280 663.803 -56.523 109,31

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0 #DIV/0!
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0 #DIV/0!
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 0 #DIV/0!
Contributia  de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 609.000 589.960 645.326 -55.366 109,38
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0 #DIV/0!
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 23.000 16.600 17.757 -1.157 106,97
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0 #DIV/0!
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 720 720 0 100,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0 0 0 #DIV/0!
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0 #DIV/0!
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0 #DIV/0!

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 0 6.590 15.907 -9.317 241,38
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 0 #DIV/0!

35.02.02 0 #DIV/0!

35.02.03 0 #DIV/0!
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 6.590 15.907 -9.317 241,38

36.02 0 2.420 2.431 -11 100,45
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0 #DIV/0!
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0 #DIV/0!

36.02.06 0 #DIV/0!
36.02.11 0 #DIV/0!
36.02.32 0 0 0 #DIV/0!

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.02.32.03 0 #DIV/0!
Alte venituri 36.02.50 2.420 2.431 -11 100,45

Taxe speciale

Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

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

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

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

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 ajutoare de stat recuperate
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Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0 -26.436.060 -23.964.568 -2.471.492 90,65
Donatii si sponsorizari 37.02.01 0 #DIV/0!

37.02.03 -26.436.060 -23.964.568 -2.471.492 90,65
Alte transferuri voluntare 37.02.50 0 #DIV/0!

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0 0 0 #DIV/0!

40.02 0 0 0 #DIV/0!

40.02.11 0 #DIV/0!
Subvenții din excedentul bugetului local 40.02.18 0 #DIV/0!

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 1.165.520 25.033.820 24.563.391 470.429 98,12
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 1.165.520 25.033.820 24.563.391 470.429 98,12
Subventii de la bugetul de stat   42.02 1.165.520 25.033.820 24.563.391 470.429 98,12

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 1.037.000 1.037.000 797.001 239.999 76,86
Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 23.835.000 23.835.000 0 100,00

42.02.51.01 -94.640 94.640 #DIV/0!

42.02.73 128.520 128.520 128.520 0,00

42.02.80 33.300 26.030 7.270 78,17

00.01 SD 254.387.100 315.006.170 108.131.434 206.874.736 34,33
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16) 49.90 490 499 -9 101,84
VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 0 26.436.060 23.964.568 2.471.492 90,65
VENITURI FISCALE( 00.10) 00.03 0 0 0 #DIV/0!
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.04) 37.02 0 26.436.060 23.964.568 2.471.492 90,65
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 0 26.436.060 23.964.568 2.471.492 90,65
II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 0 490 499 -9 101,84

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0 490 499 -9 101,84
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 490 499 -9 101,84

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16 0 0 0 #DIV/0!
40.02 0 0 0 #DIV/0!

40.02.13 0 #DIV/0!
40.02.14 0 #DIV/0!
40.02.16 0

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 102.657.920 108.361.320 47.928.842 60.432.478 44,23
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02) 00.18 102.657.920 108.361.320 47.928.842 60.432.478 44,23
Subventii de la bugetul de stat  42.02 102.657.920 108.361.320 47.928.842 60.432.478 44,23

Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05 83.300 83.300 0,00

42.02.16 0 3.694.000 3.693.000 1.000 99,97

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 3.694.000 3.693.000 1.000 99,97

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

42.02.65 101.640.850 101.640.850 41.707.241 59.933.609 41,03

42.02.69 1.017.070 2.943.170 2.528.601 414.569 85,91Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 2014-2020

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

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine 
animală

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

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

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 acordate           (cod 40.02.13+40.02.14)

Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala

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**) 

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

Sume primite in cadrul mecanismul cererilor de plată

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

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)
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45.02 0 0 0 0 #DIV/0!

45.02.01 0 #DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0 #DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 0 0 #DIV/0!
Prefinanţare 45.02.01.03 0 #DIV/0!

46.02 0 0 -757.955 757.955 #DIV/0!

46.02.03 0 #DIV/0!

46.02.04 -757.955 757.955 #DIV/0!

48.02 151.729.180 180.208.300 36.995.480 143.212.820 163

48.02.01 145.918.070 174.397.190 35.717.283 138.679.907 20,48
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 1.038.430 37.311.630 8.643.992 28.667.638 23,17
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 3.490 2.715.920 2.715.915 5 100,00
Prefinanţare 48.02.01.03 144.876.150 134.369.640 24.357.376 110.012.264 18,13

48.02.02 5.692.030 5.692.030 1.132.461 4.559.569 19,90
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 5.045.920 5.045.920 853.735 4.192.185 16,92
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 342.530 342.530 284.628 57.902 83,10
Prefinanţare 48.02.02.03 303.580 303.580 -5.902 309.482 -1,94

48.02.15 119.080 119.080 145.736 -26.656 122,38
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.15.01 83.360 83.360 110.606 -27.246 132,68
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.15.02 35.720 35.720 35.130 590 98,35

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020 ( cod 48.02.01 la  cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

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

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 
+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

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

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul 
financiar 2014-2020

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul 
obiectivului convergență
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ROMÂNIA ANEXA NR. 2
JUDEŢUL GORJ la H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

 lei

TOTAL AN

0 1 2 3 4=2-3 5

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 431.322.050 524.724.580 271.293.881 253.430.699 51,70
cheltuieli de personal 10 75.704.000 106.251.790 104.827.722 1.424.068 98,66
bunuri şi servicii 20 30.165.440 37.161.650 31.350.585 5.811.065 84,36
dobânzi 30 1.200.000 1.050.000 661.000 389.000 62,95
fond de rezervă 50 500.000 161.360 0 161.360 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 16.534.940 18.862.120 18.302.250 559.870 97,03
alte transferuri 55 21.000 21.000 0 21.000 0,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 164.540.170 195.218.170 43.569.900 151.648.270 22,32
asistenţă socială 57 6.775.000 2.866.100 2.522.156 343.944 88,00
alte cheltuieli 59 10.611.260 10.152.230 10.088.338 63.892 99,37
active nefinanciare 71 122.258.240 151.236.100 58.257.648 92.978.452 38,52
active financiare 72 0 0 0 0 0,00
rambursări de credite 81 3.012.000 3.012.000 3.008.592 3.408 99,89
plati din ani precedenti SF 85 0 -1.267.940 -1.294.310 26.370 102,08

0 0,00
50.02 31.654.350 33.027.740 28.187.189 4.840.551 85,34

Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 27.216.350 29.102.380 25.152.191 3.950.189 86,43
Din total capitol: 0 0,00

Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 27.216.350 29.102.380 25.152.191 3.950.189 86,43
Autorităţi executive 51.02.01.03 27.216.350 29.102.380 25.152.191 3.950.189 86,43
Consiliul Judeţean Gorj 27.216.350 29.102.380 25.152.191 3.950.189 86,43
cheltuieli de personal 10 20.000.000 20.000.000 19.241.803 758.197 96,21
bunuri şi servicii 20 1.500.000 1.697.400 1.214.433 482.967 71,55
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 129.000 52.000 77.000 40,31
alte transferuri 55 21.000 21.000 0 21.000 0,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 4.274.710 4.274.710 1.961.177 2.313.533 45,88
alte cheltuieli 59 1.298.260 1.338.260 1.326.986 11.274 99,16
active nefinanciare 71 122.380 1.687.200 1.400.987 286.213 83,04
active financiare 72 0 0 0 0,00
plati din ani precedenti SF 85 0 -45.190 -45.195 5 0,00

0 0,00
Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 3.237.000 2.874.360 2.373.858 500.502 82,59

Din total capitol: 0 0,00

Program 
actualizat la data 

de  31.12.2020 

EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL 

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

DIFERENTE 
COL2-COL 3D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 

indicator

DETALIAT  LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE, ÎNREGISTRATĂ LA DATA DE 31.12.2020

% col.3/col.2Executie 
31.12.2020

Program anual                                
cf. HCJ 

nr.25/2020

A

anexa 2 1



Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 500.000 161.360 0 161.360 0,00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0 0 0 0 0,00

54.02.07 0 0 0 0 0,00
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 2.208.000 2.174.000 1.896.663 277.337 87,24

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evisenţă a Persoanelor Gorj 2.208.000 2.174.000 1.896.663 277.337 87,24
cheltuieli de personal 10 2.065.000 2.065.000 1.812.460 252.540 87,77
bunuri şi servicii 20 141.000 114.290 91.487 22.803 80,05
alte cheltuieli 59 2.000 2.000 14 1.986 0,70
active nefinanciare 71 0 0 0 0 0,00
plati din ani precedenti SF 85 0 -7.290 -7.298 8 0,00

Alte servicii publice generale 54.02.50 529.000 529.000 467.310 61.690 88,34
Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 517.000 517.000 456.522 60.478 88,30
cheltuieli de personal 10 517.000 517.000 456.522 60.478 88,30
bunuri şi servicii 20 0 0 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj-STPS 12.000 12.000 10.788 1.212 89,90
bunuri şi servicii 20 12.000 6.000 4.808 1.192 80,13
active nefinanciare 71 0 6.000 5.980 20 99,67
Consiliul Judeţean Gorj-alegeri locale 10.000,00 9.885,00 115 98,85
cheltuieli de personal 10 0 0,00
bunuri şi servicii 20 10.000,00 9.885,00 115 98,85

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 1.201.000 1.051.000 661.140 389.860 62,91
Consiliul Judeţean Gorj 1.201.000 1.051.000 661.140 389.860 62,91
bunuri şi servicii 20 1.000 1.000 140 860 14,00
dobânzi 30 1.200.000 1.050.000 661.000 389.000 62,95

0 0,00

56.02 0 0 0 0 0,00
Din total capitol: 0 0 0 0 0,00

56.02.06 0 0 0 0 0,00

56.02.07 0 0 0 0 0,00

56.02.09 0 0 0 0 0,00
0 0,00

59.02
1.180.910 1.437.910 1.289.287 148.623 89,66

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 989.340 998.340 887.177 111.163 88,87
Din total capitol: 0 0,00

Aparare nationala 60.02.02 989.340 998.340 887.177 111.163 88,87
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 959.340 968.340 887.177 81.163 91,62
bunuri şi servicii 20 959.340 968.340 857.191 111.149 88,52
active nefinanciare 71 30.000 30.000 29.986 14 99,95
plati din ani precedenti SF 85 0 0 0,00

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 245.570 493.570 402.110 91.460 81,47
Din total capitol: 0 0,00

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0 0 0 0 0,00
Politie comunitara 61.02.03.04 0 0 0 0 0,00

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 245.570 493.570 402.110 91.460 81,47
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 245.570 493.570 402.110 91.460 81,47
bunuri şi servicii 20 221.570 469.570 380.742 88.828 81,08
active nefinanciare 71 24.000 24.000 21.368 2.632 89,03

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 0 0 0 0 0,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 
60.02+61.02)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 

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 cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei                                                                                              
(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)
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0 0,00
63.02 129.788.570 193.796.040 132.492.847 61.303.193 68,37

Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 7.949.000 4.250.100 2.873.368 1.376.732 67,61
Din total capitol: 0 0,00

Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.432.000 852.850 852.820 30 100,00
Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.03.01 990.000 234.670 234.661 9 100,00
asistenţă socială 57 990.000 234.670 234.661 9 100,00
Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.03.02 2.442.000 618.180 618.159 21 100,00
asistenţă socială 57 2.442.000 618.180 618.159 21 100,00

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 2.068.000 486.250 486.248 2 100,00
Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.04.01 2.068.000 486.250 486.248 2 100,00
asistenţă socială 57 2.068.000 486.250 486.248 2 100,00
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02 0 0 0 0 0,00
Invatamant profesional 65.02.04.03 0 0 0,00

Învatamânt postliceal 65.02.05 0 0 0 0 0,00
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 2.449.000 2.701.000 1.505.002 1.195.998 55,72

Învatamânt special 65.02.07.04 2.449.000 2.701.000 1.505.002 1.195.998 55,72
Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 341.000 341.000 297.233 43.767 87,17
cheltuieli de personal 10 60.000 46.500 29.806 16.694 64,10
bunuri şi servicii 20 281.000 294.500 267.427 27.073 90,81
asistenţă socială 57 0 0 0,00
active nefinanciare 71 0 0 0,00
plati din ani precedenti SF 85 0 0 0,00
Consiliul Judeteran Gorj 0 0 0,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 0 0 0 0 0,00
 Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 1.108.000 1.360.000 1.207.404 152.596 88,78
cheltuieli de personal 10 80.000 80.000 37.066 42.934 46,33
bunuri şi servicii 20 650.000 650.000 649.301 699 99,89
asistenţă socială 57 238.000 490.000 386.087 103.913 78,79
alte cheltuieli 59 140.000 140.000 134.950 5.050 96,39
active nefinanciare 71 0 0 0 0 0,00
plati din ani precedenti SF 85 0 0 0,00
Consiliul Județean Gorj 1.000.000 1.000.000 365 999.635 0,04
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 1.000.000 1.000.000 365 999.635 0,04
Consiliul Județean Gorj 65.02.50 0 210.000 29.298 180.702 14
bunuri şi servicii 20 0 210.000 29.298 180.702 13,95

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 29.565.880 55.700.340 13.074.808 42.625.532 23,47
Din total capitol: 0 0,00

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 4.666.490 4.665.393 4.665.393 0,00
Spitale generale 66.02.06.01 0 4.666.490 4.665.393 4.665.393 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de Urgenta 
Tg-Jiu 0 4.666.490 4.665.393 4.665.393 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 0 4.666.490 4.665.393 4.665.393 99,98
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie 
"Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0 0 0 0 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 0 0 0 0 0,00
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 0 0 0 0 0,00

Servicii de sanatate publica 66.02.08 0 0 0 0 0,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 29.565.880 51.033.850 8.409.415 42.624.435 16,48

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 29.565.880 51.033.850 8.409.415 42.624.435 16,48
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 29.565.880 51.033.850 8.409.415 42.624.435 16,48
bunuri şi servicii 20 1.981.300 2.014.600 1.958.150 56.450 97,20

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
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proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 21.200.370 41.694.090 552.108 41.141.982 1,32
active nefinanciare 71 6.384.210 7.328.540 5.902.544 1.425.996 80,54
plati din ani precedenti SF 85 -3.380 -3.387 7 0,00

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 32.571.130 29.026.880 27.241.668 1.785.212 93,85
Din total capitol: 0 0,00

67.02.03 21.396.100 18.376.440 17.950.340 426.100 97,68
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 3.727.160 3.490.560 3.460.301 30.259 99,13
Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 3.727.160 3.490.560 3.460.301 30.259 99,13
cheltuieli de personal 10 2.615.000 2.540.000 2.512.648 27.352 98,92
bunuri şi servicii 20 858.000 696.300 693.769 2.531 99,64
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 238.160 238.160 238.160 0 100,00
active nefinanciare 71 16.000 26.000 25.630 370 98,58
plati din ani precedenti SF 85 -9.900 -9.906 6 0,00
Muzee 67.02.03.03 4.432.940 3.972.130 3.872.402 99.728 97,49

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 4.432.940 3.972.130 3.872.402 99.728 97,49
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 4.432.940 3.999.590 3.900.030 99.560 97,51
plati din ani precedenti SF 85 -27.460 -27.628 168 0,00
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 6.802.000 5.760.000 5.748.695 11.305 99,80
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina 
Gorjului" 6.802.000 5.760.000 5.748.695 11.305 99,80
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 6.802.000 5.760.000 5.748.695 11.305 99,80
plati din ani precedenti SF 85 0 0 0,00
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 5.300.000 4.164.750 3.905.712 259.038 93,78

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de Arta 5.300.000 4.164.750 3.905.712 259.038 93,78
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 5.300.000 4.164.750 3.931.868 232.882 94,41
plati din ani precedenti SF 85 -26.156
Case de cultura 67.02.03.06 0 0 0 0 0,00
Camine culturale 67.02.03.07 0 0 0 0 0,00
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.134.000 989.000 963.230 25.770 97,39

Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 1.134.000 989.000 963.230 25.770 97,39
cheltuieli de personal 10 794.000 777.000 766.291 10.709 98,62
bunuri şi servicii 20 340.000 214.780 199.725 15.055 92,99
active nefinanciare 71 0 0 0,00
plati din ani precedenti SF 85 -2.780 -2.786 6 0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 11.175.030 10.650.440 9.291.328 1.359.112 87,24
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 11.175.030 10.650.440 9.291.328 1.359.112 87,24
bunuri şi servicii 20 125.230 93.010 8.925 84.085 9,60
alte cheltuieli 59 8.771.000 8.235.970 8.220.014 15.956 99,81
active nefinanciare 71 218.500 218.500 52.465 166.035 24,01
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 2.060.300 2.102.960 1.009.924 1.093.036 48,02
plati din ani precedenti SF 85 0 0 0,00

68.02 59.702.560 104.818.720 89.303.003 15.515.717 85,20
Din total capitol: 0 0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0 0 0 0 0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 20.726.500 34.646.130 33.076.284 1.569.846 95,47

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 20.726.500 34.646.130 33.076.284 1.569.846 95,47
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 20.726.500 34.646.130 33.076.284 1.569.846 95,47
cheltuieli de personal 10 16.729.000 27.778.670 27.703.940 74.730 99,73

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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bunuri şi servicii 20 3.613.500 6.539.360 5.150.571 1.388.789 78,76
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59 145.000 145.000 118.540 26.460 81,75
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0 0,00
active nefinanciare 71 239.000 183.100 103.233 79.867 56,38
plati din ani precedenti SF 85 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 0 0 0 0 0,00
active nefinanciare 71 0 0 0 0 0,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0 0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 37.520.470 58.458.450 55.182.351 3.276.099 94,40
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 37.520.470 58.458.450 55.182.351 3.276.099 94,40
cheltuieli de personal 10 29.894.000 49.807.620 49.740.737 66.883 99,87
bunuri şi servicii 20 4.285.000 7.013.930 5.437.719 1.576.211 77,53
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 2.104.470 2.104.470 665.056 1.439.414 31,60
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59 255.000 291.000 287.834 3.166 98,91
active nefinanciare 71 982.000 412.800 222.377 190.423 53,87
plati din ani precedenti SF 85 -1.171.370 -1.171.372 2 100,00

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0 0 0 0 0,00
Creşe 68.02.11 0 0 0 0 0,00
Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 0 0 0 0 0,00
Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 0 0 0 0 0,00

Ajutor social 68.02.15.01 0 0 0 0 0,00
Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0 0 0 0 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 1.455.590 11.714.140 1.039.628 10.674.512 8,87
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 1.455.590 1.642.790 1.039.628 603.162 63,28
asistenţă socială 57 1.037.000 1.037.000 797.001 239.999 76,86

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 418.590 605.790 242.627 363.163 40,05

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 0 10.071.350 4.740 10.066.610 0,05
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 142.290 4.264 138.026 3,00

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 9.929.060 476 9.928.584 0,00

69
4.186.500 5.073.000 3.769.919 1.303.081 74,31

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 2.572.500 3.687.500 2.470.027 1.217.473 66,98
Din total capitol: 0 0,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 2.572.500 3.687.500 2.470.027 1.217.473 66,98
Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 82.500 1.307.500 136.627 1.170.873 0,00
bunuri şi servicii 20 82.500 82.500 42.551 39.949 51,58
alte transferuri 55 0 0 0 0 0,00
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0 0,00
active nefinanciare 71 0 1.225.000 94.076 1.130.924 7,68
Serviciul Public Salvamont Gorj 2.490.000 2.380.000 2.333.400 46.600 98,04
cheltuieli de personal 10 1.450.000 1.340.000 1.305.171 34.829 97,40
bunuri şi servicii 20 850.000 850.000 844.339 5.661 99,33
active nefinanciare 71 190.000 190.000 183.890 6.110 96,78
plati din ani precedenti SF 85 0 0 0,00

0 0,00
Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 1.614.000 1.385.500 1.299.892 85.608 93,82

Din total capitol: 0 0,00
Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 0 0 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 0 0 0 0 0,00
active nefinanciare 71 0 0 0,00

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 
70.02+74.02)
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0 0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 1.614.000 1.385.500 1.299.892 85.608 93,82

Salubritate 74.02.05.01 0 0 0 0 0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 1.614.000 1.385.500 1.299.892 85.608 93,82
Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 1.614.000 1.385.500 1.299.892 85.608 93,82
cheltuieli de personal 10 1.500.000 1.300.000 1.221.278 78.722 93,94
bunuri şi servicii 20 114.000 85.790 78.911 6.879 91,98
active nefinanciare 71 0 0,00
plati din ani precedenti SF 85 0 -290 -297 7 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0 0 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 0 0 0 0 0,00
active nefinanciare 71 0 0 0 0 0,00

79.02
264.457.720 291.335.890 105.554.639 185.781.251 36,23

Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0 0 0 0 0,00
Din total capitol: 0 0,00

80.02.01 0 0 0 0 0,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 0 0 0 0,00
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0 0 0 0 0,00
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 0 0 0 0 0,00
bunuri şi servicii 20 0 0 0 0 0,00
plati din ani precedenti SF 85 0 0 0 0 0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0 0 0 0 0,00

0 0,00
Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 0 0 0 0 0,00

Din total capitol: 0 0,00
Energie termica 81.02.06 0 0 0 0 0,00
Alti combustibili 81.02.07 0 0 0 0 0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0 0 0 0 0,00

0 0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0 0 0 0 0,00

Din total capitol: 0 0,00
Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0 0 0 0 0,00

Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0 0 0 0 0,00
Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 0 0 0 0 0,00
transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 0 0 0 0 0,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 0 0 0 0,00

0 0,00
Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 264.457.720 291.335.890 105.554.639 185.781.251 36,23

Din total capitol: 0 0,00
Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 264.457.720 291.335.890 105.554.639 185.781.251 36,23

Drumuri si poduri 84.02.03.01 264.457.720 291.335.890 105.554.639 185.781.251 36,23
Consiliul Judeţean Gorj  264.457.720 291.335.890 105.554.639 185.781.251 36,23
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 133.243.570 133.268.930 38.900.007 94.368.923 29,19
bunuri şi servicii 20 14.150.000 15.150.280 13.431.213 1.719.067 88,65
active nefinanciare 71 114.052.150 139.904.960 50.215.112 89.689.848 35,89
rambursări de credite 81 3.012.000 3.012.000 3.008.592 3.408 99,89
plati din ani precedenti SF 85 -280 -285 5 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02 0 0 0,00
REZERVE 97.02 0 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)
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EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02 0 0,00
          DEFICIT 1)  (-)       (cod 00.01-49.02) 99.02 0 0,00

0 0,00

49.02 144.523.640 174.103.820 165.304.327 8.799.493 94,95
0 0,00

50.02 27.257.260 27.059.830 24.819.045 2.240.785 91,72
Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 22.819.260 23.140.470 21.790.027 1.350.443 94,16

Din total capitol: 0 0,00
Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 22.819.260 23.140.470 21.790.027 1.350.443 94,16

Autorităţi executive 51.02.01.03 22.819.260 23.140.470 21.790.027 1.350.443 94,16
Consiliul Judeţean Gorj 22.819.260 23.140.470 21.790.027 1.350.443 94,16

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 3.237.000 2.868.360 2.367.878 500.482 82,55
Din total capitol: 0 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 500.000 161.360 161.360 0,00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0 0,00

54.02.07 0 0,00
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 2.208.000 2.174.000 1.896.663 277.337 87,24

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evisenţă a Persoanelor Gorj 2.208.000 2.174.000 1.896.663 277.337 87,24
Alte servicii publice generale 54.02.50 529.000 523.000 461.330 61.670 88,21

Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 517.000 517.000 456.522 60.478 88,30
Consiliul Judeţean Gorj-STPS 12.000 6.000 4.808 1.192 80,13
Consiliul Judeţean Gorj-ALEGERI LOCALE 10.000 9.885 115 98,85

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 1.201.000 1.051.000 661.140 389.860 62,91
Consiliul Judeţean Gorj 1.201.000 1.051.000 661.140 389.860 62,91

0 0,00

56.02 0 0,00
Din total capitol: 0 0,00

56.02.06 0 0,00

56.02.07 0 0,00

56.02.09 0 0,00
0 0,00

59.02
1.180.910 1.437.910 1.237.933 199.977 86,09

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 959.340 968.340 857.191 111.149 88,52
Din total capitol: 0 0,00

Aparare nationala 60.02.02 959.340 968.340 857.191 111.149 88,52
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 959.340 968.340 857.191 111.149 88,52

0 0,00
Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 221.570 469.570 380.742 88.828 81,08

Din total capitol: 0 0,00
Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0 0 0 0 0,00

Politie comunitara 61.02.03.04 0 0,00
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 221.570 469.570 380.742 88.828 81,08

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 221.570 469.570 380.742 88.828 81,08
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 0 0,00

0 0,00
63.02 94.926.970 123.786.080 119.315.876 4.470.204 96,39

Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 6.949.000 3.250.100 2.873.003 377.097 88,40

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

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)

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

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 60.02+61.02)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice 

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
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Din total capitol: 0 0,00
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.432.000 852.850 852.820 30 100,00

Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.03.01 990.000 234.670 234.661 9 100,00
Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.03.02 2.442.000 618.180 618.159 21 100,00

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 2.068.000 486.250 486.248 2 100,00
Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte)  65.02.04.01 2.068.000 486.250 486.248 2 100,00
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02 0 0,00
Invatamant profesional 65.02.04.03 0 0,00

Învatamânt postliceal 65.02.05 0 0,00
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 1.449.000 1.701.000 1.504.637 196.363 88,46

Învatamânt special 65.02.07.04 1.449.000 1.701.000 1.504.637 196.363 88,46
Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 1.108.000 1.360.000 1.207.404 152.596 88,78
Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 341.000 341.000 297.233 43.767 87,17

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului-Consiliul Judeţean Gorj 65.02.50 0 210.000 29.298 180.702 13,95
210.000 29.298 180.702 13,95

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1.981.300 2.511.220 2.458.150 53.070 97,89
Din total capitol: 0 0,00

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 500.000 500.000 0 100,00
Spitale generale 66.02.06.01 0 500.000 500.000 0 100,00

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 500.000 500.000 0 100,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor 
Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0 0 0,00
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 0 0,00

Servicii de sanatate publica 66.02.08 0 0,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 1.981.300 2.011.220 1.958.150 53.070 97,36

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 1.981.300 2.011.220 1.958.150 53.070 97,36
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 1.981.300 2.011.220 1.958.150 53.070 97,36

0 0,00
Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 30.038.170 26.441.260 25.915.489 525.771 98,01

Din total capitol: 0 0,00Servicii culturale       
(cod 67.02.03.02 la 67.02.03 21.141.940 18.112.280 17.686.550 425.730 97,65

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 3.473.000 3.226.400 3.196.511 29.889 99,07
Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 3.473.000 3.226.400 3.196.511 29.889 99,07
Muzee 67.02.03.03 4.432.940 3.972.130 3.872.402 99.728 97,49
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 4.432.940 3.972.130 3.872.402 99.728 97,49
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 6.802.000 5.760.000 5.748.695 11.305 99,80
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului" 6.802.000 5.760.000 5.748.695 11.305 99,80
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 5.300.000 4.164.750 3.905.712 259.038 93,78

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de Arta 5.300.000 4.164.750 3.905.712 259.038 93,78
Case de cultura 67.02.03.06 0 0 0 0,00
Camine culturale 67.02.03.07 0 0 0 0,00
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.134.000 989.000 963.230 25.770 97,39

Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 1.134.000 989.000 963.230 25.770 97,39
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0 0 0 0,00
Alte servicii culturale 67.02.03.30 0 0,00

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0 0 0,00
Sport 67.02.05.01 0 0 0 0,00
Tineret 67.02.05.02 0 0 0 0,00
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Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 0 0,00
Servicii religioase 67.02.06 0 0,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 8.896.230 8.328.980 8.228.939 100.041 98,80

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 8.896.230 8.328.980 8.228.939 100.041 98,80
0 0,00

68.02 55.958.500 91.583.500 88.069.234 3.514.266 96,16
Din total capitol: 0 0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0 0 0 0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 20.487.500 34.463.030 32.973.051 1.489.979 95,68

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 20.487.500 34.463.030 32.973.051 1.489.979 95,68
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 20.487.500 34.463.030 32.973.051 1.489.979 95,68
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 0 0 0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 34.434.000 55.941.180 54.294.918 1.646.262 97,06
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 34.434.000 55.941.180 54.294.918 1.646.262 97,06

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0 0 0 0,00
Creşe 68.02.11 0 0 0 0,00
Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 0 0 0 0,00
Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 0 0 0 0,00

Ajutor social 68.02.15.01 0 0 0 0,00
Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 1.037.000 1.179.290 797.001 382.289 67,58
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 1.037.000 1.037.000 797.001 239.999 76,86

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 68.02.50 142.290 4.264 138.026 3,00

0 0,00

69
3.996.500 3.658.000 3.491.953 166.047 95,46

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 2.382.500 2.272.500 2.192.061 80.439 96,46
Din total capitol: 0 0,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 2.382.500 2.272.500 2.192.061 80.439 96,46
Consiliul Judeţean Gorj 82.500 82.500 42.551 39.949 51,58
Serviciul Public Salvamont Gorj 2.300.000 2.190.000 2.149.510 40.490 98,15

0 0,00
Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 1.614.000 1.385.500 1.299.892 85.608 93,82

Din total capitol: 0 0 0 0,00
Reducerea şi controlul poluării-Consiliul Judetean Gorj 74.02.03 0 0 0 0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 1.614.000 1.385.500 1.299.892 85.608 93,82

Salubritate 74.02.05.01 0 0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 1.614.000 1.385.500 1.299.892 85.608 93,82
Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 1.614.000 1.385.500 1.299.892 85.608 93,82

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0 0 0 0,00
0 0 0 0,00

79.02
17.162.000 18.162.000 16.439.520 1.722.480 90,52

Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0 0 0 0 0,00

Din total capitol: 0 0 0 0,00

80.02.01 0 0 0,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 0,00
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0 0 0 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

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)

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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Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 0 0 0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0 0 0 0,00

0 0,00
Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 0 0,00

Din total capitol: 0 0 0 0,00
Energie termica 81.02.06 0 0 0 0,00
Alti combustibili 81.02.07 0 0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0 0,00

0 0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0 0 0,00

Din total capitol: 0 0,00
Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0 0 0,00

Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0 0,00
Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 0 0 0 0,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 0,00

0 0 0 0,00
Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 17.162.000 18.162.000 16.439.520 1.722.480 90,52

Din total capitol: 0 0 0 0,00
Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 17.162.000 18.162.000 16.439.520 1.722.480 90,52

Drumuri si poduri 84.02.03.01 17.162.000 18.162.000 16.439.520 1.722.480 90,52
Consiliul Judeţean Gorj  17.162.000 18.162.000 16.439.520 1.722.480 90,52

0 0,00
Alte actiuni economice   (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 0 0,00

Din total capitol: 0 0,00
87.02.01 0 0,00

Zone libere 87.02.03 0 0,00
Turism 87.02.04 0 0,00
Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05 0 0,00
Alte actiuni economice 87.02.50 0 0,00

0 0,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02 0 0,00

REZERVE 97.02 0 0,00
EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02 0 0,00

          DEFICIT 1)  (-)       (cod 00.01-49.02) 99.02 0 0,00
0 0,00

49.02 286.798.410 350.620.760 105.989.554 244.631.206 30,23
0 0,00

50.02 4.397.090 5.967.910 3.368.144 2.599.766 56,44
Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 4.397.090 5.961.910 3.362.164 2.599.746 56,39

Din total capitol: 0 0,00
Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 4.397.090 5.961.910 3.362.164 2.599.746 56,39

Autorităţi executive 51.02.01.03 4.397.090 5.961.910 3.362.164 2.599.746 56,39
Consiliul Judeţean Gorj 4.397.090 5.961.910 3.362.164 2.599.746 56,39

0 0 0 0,00
Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 6.000 5.980 20 99,67

Din total capitol: 0 0 0 0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 0 0 0 0,00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0 0 0 0,00

54.02.07 0 0,00
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 0 0 0 0 0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala 

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 I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02)
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Direcţia Comunitară Judeţeană de Evisenţă a Persoanelor Gorj 0 0 0,00
Alte servicii publice generale (ATOP) 54.02.50 6.000 5.980 20 99,67

0 0,00

59.02
54.000 54.000 51.354 2.646 95,10

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 30.000 30.000 29.986 14 99,95
Din total capitol: 0 0 0 0 0,00

Aparare nationala 60.02.02 30.000 30.000 29.986 14 99,95
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 30.000 30.000 29.986 14 99,95

0 0,00
Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 24.000 24.000 21.368 2.632 89,03

Din total capitol: 0 0,00
Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0 0 0 0 0,00

Politie comunitara 61.02.03.04 0 0 0 0,00
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 24.000 24.000 21.368 2.632 89,03

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 24.000 24.000 21.368 2.632 89,03
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 0 0,00

0 0 0 0,00

63.02 34.861.600 70.009.960 13.176.971 56.832.989 18,82
Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 1.000.000 1.000.000 365 999.635 0,04

Din total capitol: 0 0,00
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 0 0 0 0 0,00

Învatamânt prescolar 65.02.03.01 0 0,00
Învatamânt primar 65.02.03.02 0 0 0 0,00

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 0 0 0 0 0,00
Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 0 0,00
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02 0 0 0 0,00
Invatamant profesional 65.02.04.03 0 0,00

Învatamânt postliceal 65.02.05 0 0,00
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 1.000.000 1.000.000 365 999.635 0,00

Învatamânt special 65.02.07.04 1.000.000 1.000.000 365 999.635 0,00
Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 0 0,00
Consiliul Judetean Gorj 1.000.000 1.000.000 365 999.635 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 0 0 0,00
Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 0 0 0 0,00
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 0 0 0 0 0,00
Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 0 0 0 0 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 0 0 0 0,00
0 0 0 0,00

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 27.584.580 53.189.120 10.616.658 42.572.462 19,96
Din total capitol: 0 4.166.490 4.165.393 4.665.393 99,97

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 4.166.490 4.165.393 4.665.393 99,97
Spitale generale 66.02.06.01 4.166.490 4.165.393 4.665.393 99,97
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de Urgenta 
Tg-Jiu 0 4.166.490 4.165.393 4.665.393 99,97
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie 
"Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0 0 0 0 0,00
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 0 0,00

Servicii de sanatate publica 66.02.08 0 0,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 27.584.580 49.022.630 6.451.265 42.571.365 13,16

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 27.584.580 49.022.630 6.451.265 42.571.365 13,16
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 27.584.580 49.022.630 6.451.265 42.571.365 13,16

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                        
(cod 60.02+61.02)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
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0 0,00
Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 2.532.960 2.585.620 1.326.179 1.259.441 51,29

Din total capitol: 0 0 0 0,00
67.02.03 254.160 264.160 263.790 370 99,86

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 254.160 264.160 263.790 370 99,86
Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 254.160 264.160 263.790 370 99,86
Muzee 67.02.03.03 0 0 0 0 0,00

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 0 0 0,00
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 0 0 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina 
Gorjului" 0 0 0 0,00
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 0 0 0 0 0,00

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de Arta 0 0 0 0 0,00
Case de cultura 67.02.03.06 0 0 0 0,00
Camine culturale 67.02.03.07 0 0 0 0,00
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 0 0 0 0 0,00

Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 0 0 0 0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0 0 0 0,00
Alte servicii culturale 67.02.03.30 0 0,00

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0 0 0,00
Sport 67.02.05.01 0 0,00
Tineret 67.02.05.02 0 0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agrement 67.02.05.03 0 0,00

Servicii religioase 67.02.06 0 0,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 2.278.800 2.321.460 1.062.389 1.259.071 45,76

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 2.278.800 2.321.460 1.062.389 1.259.071 45,76
0 0,00

68.02 3.744.060 13.235.220 1.233.769 12.001.451 9,32
Din total capitol: 0 0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0 0 0 0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 239.000 183.100 103.233 79.867 56,38

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 239.000 183.100 103.233 79.867 56,38
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 239.000 183.100 103.233 79.867 56,38
Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 0 0 0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 3.086.470 2.517.270 887.433 1.629.837 35,25
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Gorj 3.086.470 2.517.270 887.433 1.629.837 35,25

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 418.590 10.534.850 242.627 10.292.223 2,30
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 418.590 605.790 242.627 363.163 40,05

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 68.02.50 9.929.060 476 9.928.584 0,00

0 0,00

69
190.000 1.415.000 277.966 1.137.034 19,64

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 190.000 1.415.000 277.966 1.137.034 19,64
Din total capitol: 0 0,00

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

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 
70.02+74.02)

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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Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 190.000 1.415.000 277.966 1.137.034 19,64
Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 0 1.225.000 94.076 1.130.924 7,68
Serviciul Public Salvamont Gorj 190.000 190.000 183.890 6.110 96,78

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

Din total capitol: 0 0 0 0,00
Reducerea şi controlul poluării Consiliul Judeţean Gorj 74.02.03 0 0 0 0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 0 0 0 0 0,00

Salubritate 74.02.05.01 0 0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0 0 0 0 0,00
Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj 0 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0 0 0 0,00
0 0,00

79.02 247.295.720 273.173.890 89.115.119 184.058.771 32,62
Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 0 0 0 0 0,00

Din total capitol: 0 0 0 0,00

80.02.01 0 0 0,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 0,00
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0 0 0 0,00
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 0 0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0 0 0 0,00

0 0,00
Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 0 0,00

Din total capitol: 0 0 0 0,00
Energie termica 81.02.06 0 0,00
Alti combustibili 81.02.07 0 0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0 0,00

0 0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 0 0 0,00

Din total capitol: 0 0,00
Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0 0 0,00

Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0 0,00
Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0,00
Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 0 0 0 0,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 0,00

0 0 0 0,00
Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 247.295.720 273.173.890 89.115.119 184.058.771 32,62

Din total capitol: 0 0,00
Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 247.295.720 273.173.890 89.115.119 184.058.771 32,62

Drumuri si poduri 84.02.03.01 247.295.720 273.173.890 89.115.119 184.058.771 32,62
Consiliul Judeţean Gorj  247.295.720 273.173.890 89.115.119 184.058.771 32,62
Transport în comun 84.02.03.02 0 0 0 0,00
Strazi 84.02.03.03 0 0,00

Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0 0 0 0,00
Aviatia civila 84.02.06.02 0 0 0 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 0 0 0 0,00
0 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT  96.02 0 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)
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REZERVE 97.02 0 0,00
EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02 0 0,00

          DEFICIT 1)  (-)      (cod 00.01-49.02) 99.02 0 0,00
PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI
                                                 CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ:
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ROMÂNIA ANEXA NR. 3
JUDEŢUL GORJ la   H.C.J.  nr……
CONSILIUL JUDEŢEAN

 lei
Program anual cf 
HCJ nr. 25/2020

 

Prevederi 
trimestriale 

cumulate        

Executie  la 
data de 

31.12.2020
A 0 1 2 3 4 5

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 219.419.470 254.388.160 239.826.400 -14.561.760 94,28
Muzeul Judeţean Gorj 4.727.170 4.163.820 4.060.037 -103.783 97,51
Ansamblul "Doina Gorjului" 7.233.000 5.824.000 5.811.695 -12.305 99,79 1
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 6.168.400 4.889.750 4.669.994 -219.756 95,51
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 179.195.790 217.691.980 204.252.010 -13.439.970 93,83
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 22.095.110 21.818.610 21.032.664 -785.946 96,40

0
I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 114.738.480 139.191.380 134.107.846 -5.083.534 96,35
A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0 0 0
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0 0 0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 0 0 0

Impozit pe spectacole 15.10.01 0 0 0
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 114.738.480 139.191.380 134.107.846 -5.083.534 96,35
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 108.000 108.000 88.452 -19.548 81,90
Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 108.000 108.000 88.452 -19.548 81,90

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 108.000 108.000 88.452 -19.548 81,90
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 28.000 28.000 11.269 -16.731 40,25
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 80.000 80.000 77.183 -2.817 96,48

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 0 0 0
Alte venituri din proprietate 30.10.50 0 0 0

 Venituri din dobanzi(cod31.10.03) 31.10 0 0 0
Alte venituri din dobanzi 31.10.03 0 0 0

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0 0
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 0

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 114.630.480 139.083.380 134.019.394 -5.063.986 96,36

33.10 113.903.630 136.218.410 131.154.271 -5.064.139 96,28
Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 600.000 460.500 461.258 758 100,16

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 600.000 460.500 461.258 758 100,16
Venituri din prestări de servicii 33.10.08 2.484.000 2.502.000 2.158.854 -343.146 86,29

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 176.000 194.000 216.818 22.818 111,76
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.308.000 2.308.000 1.942.036 -365.964 84,14

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

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) 

EXECUŢIA BUGETULUI  INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, ÎNREGISTRATĂ LA DATA DE 31.12.2020

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

Program actualizat, din care:
Diferenţe col.3-

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

33.10.17 0 0 0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 523.400 134.000 122.392 -11.608 91,34

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 92.400 70.000 59.392 -10.608 84,85
Ansamblul "Doina Gorjului" 431.000 64.000 63.000 -1.000 98,44

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 88.117.000 105.140.680 101.706.740 -3.433.940 96,73
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 77.417.000 95.040.680 91.641.062 -3.399.618 96,42
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.700.000 10.100.000 10.065.678 -34.322 99,66

33.10.30 19.215.000 24.841.500 23.563.199 -1.278.301 94,85
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 19.015.000 24.676.500 23.398.199 -1.278.301 94,82
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 200.000 165.000 165.000 0 100,00

33.10.31 0 0 0
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0 0
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 2.658.000 2.972.500 2.979.249 6.749 100,23
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.658.000 2.972.500 2.979.249 6.749 100,23

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 306.230 167.230 162.579 -4.651 97,22
Muzeul Judeţean Gorj 294.230 164.230 160.007 -4.223 97,43
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12.000 3.000 2.572 -428 85,73

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

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 500 658 158
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 500 658 158

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 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
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 726.850 2.864.470 2.864.465 -5 100,00
Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 1.537.620 1.537.615 -5 100,00

Muzeul Judeţean Gorj 0 0 0
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0
Ansamblul "Doina Gorjului" 0
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.537.620 1.537.615 -5 100,00

37.10.03 -943.750 -3.131.930 -2.028.229 1.103.701 64,76
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 943.750 3.131.930 2.028.229 -1.103.701 64,76
Alte transferuri voluntare 37.10.50 726.850 1.326.850 1.326.850 0 100,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 16.400 22.049 5.649 134,45
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 16.400 22.049 5.649 134,45

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 16.400 22.049 5.649 134,45
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 16.400 21.623 5.223 131,85
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 426 426

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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Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0 0 0
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10+41.10) 00.16 9.600.400 9.600.400 0 -9.600.400 0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16) 40.10 9.600.400 9.600.400 0 -9.600.400 0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 9.600.400 9.600.400 0 -9.600.400 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 9.337.290 9.337.290 0 -9.337.290 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 263.110 263.110 0 -263.110 0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.10.16 0
Încasări din rambursarea altor împrumuturilor acordate 40.10.50 0

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 0 0 0
Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite 41.10.01 0 0 0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 41.10.06 0 0 0

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 93.623.940 102.713.330 101.419.172 -1.294.158 98,74
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 93.623.940 102.713.330 101.419.172 -1.294.158 98,74
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) 42.10 10.000 790.000 782.500 -7.500 99,05

42.10.70 10.000 10.000 0 -10.000 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 10.000 10.000 0 -10.000 0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc 42.10.82 780.000 782.500 2.500 100,32
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 412.500 415.000 2.500 100,61

367.500 367.500

43.10 93.613.940 101.923.330 100.636.672 -1.286.658 98,74
Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 16.534.940 13.924.340 13.580.593 -343.747 97,53

Muzeul Judeţean Gorj 4.432.940 3.999.590 3.900.030 -99.560 97,51
Ansamblul "Doina Gorjului" 6.802.000 5.760.000 5.748.695 -11.305 99,80
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 5.300.000 4.164.750 3.931.868 -232.882 94,41

43.10.10 500.000 500.000 0 100,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 500.000 500.000 0 100,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 0

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 472.490 472.393 -97 99,98
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 472.490 472.393 -97 99,98
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 0

43.10.33 77.079.000 83.332.500 82.390.686 -941.814 98,87
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 66.239.000 72.492.500 72.036.381 -456.119 99,37
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.840.000 10.840.000 10.354.305 -485.695 95,52

43.10.16 3.694.000 3.693.000 -1.000 99,97

43.10.17 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
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0 0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 0 0 0
Muzeul Judeţean Gorj 0 0 0
Ansamblul "Doina Gorjului" 0 0 0
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0

43.10.40 1.410.000 1.367.500 -42.500 96,99
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.410.000 1.367.500 -42.500 96,99

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 alocate pentru stimulentul de risc

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 
43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

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)

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii 
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48.10 1.456.650 1.456.650 174.833 -1.281.817 12,00
1.456.650 1.456.650 174.833 -1.281.817 12,00

48.10.02 1.456.650 1.456.650 174.833 -1.281.817 12,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.10.02.01 10.000 10.000 0 -10.000 0,00
Prefinanțare 48.10.02.03 1.446.650 1.446.650 174.833 -1.271.817 12,09

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) 00.01 215.005.720 243.603.340 233.435.896 -10.167.444 95,83
Muzeul Judeţean Gorj 4.713.670 4.163.820 4.060.037 -103.783 97,51
Ansamblul "Doina Gorjului" 7.148.000 5.824.000 5.811.695 -12.305 99,79
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 6.080.000 4.861.520 4.641.765 -219.755 95,48
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 174.968.940 206.935.390 197.890.161 -9.045.229 95,63
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 22.095.110 21.818.610 21.032.238 -786.372 96,40

0
I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 113.794.730 136.059.450 132.079.617 -3.979.833 97,07
A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0 0 0
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0 0 0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 0 0 0

Impozit pe spectacole 15.10.01 0
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 113.794.730 136.059.450 132.079.617 -3.979.833 97,07
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 108.000 108.000 88.452 -19.548 81,90
Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 108.000 108.000 88.452 -19.548 81,90

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 108.000 108.000 88.452 -19.548 81,90
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 28.000 28.000 11.269 -16.731 40,25
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 80.000 80.000 77.183 -2.817 96,48

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

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 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) 00.14 113.686.730 135.951.450 131.991.165 -3.960.285 97,09
33.10 113.903.630 136.218.410 131.154.271 -5.064.139 96,28

Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 600.000 460.500 461.258 758 100,16
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 600.000 460.500 461.258 758 100,16

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 2.484.000 2.502.000 2.158.854 -343.146 86,29
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 176.000 194.000 216.818 22.818 111,76
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.308.000 2.308.000 1.942.036 -365.964 84,14

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

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0
33.10.17 0 0 0

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 523.400 134.000 122.392 -11.608 91,34

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 92.400 70.000 59.392 -10.608 84,85
Ansamblul "Doina Gorjului" 431.000 64.000 63.000 -1.000 98,44

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 88.117.000 105.140.680 101.706.740 -3.433.940 96,73
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 77.417.000 95.040.680 91.641.062 -3.399.618 96,42

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)

Spitalul Județean de Urgență

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

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
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Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.700.000 10.100.000 10.065.678 -34.322 99,66

33.10.30 19.215.000 24.841.500 23.563.199 -1.278.301 94,85
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 19.015.000 24.676.500 23.398.199 -1.278.301 94,82
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 200.000 165.000 165.000 0 100,00

33.10.31 0 0 0
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0 0
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 2.658.000 2.972.500 2.979.249 6.749 100,23
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.658.000 2.972.500 2.979.249 6.749 100,23

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 306.230 167.230 162.579 -4.651 97,22
Muzeul Judeţean Gorj 294.230 164.230 160.007 -4.223 97,43
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0 0 0
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0 0
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12.000 3.000 2.572 -428 85,73

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

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 500 658 158
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 500 658 158

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 500 658 158
Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 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
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -216.900 -267.460 836.236 1.103.696 -312,66
Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 1.537.620 1.537.615 -5 100,00

Muzeul Judeţean Gorj 0 0 0
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.537.620 1.537.615 -5 100,00

37.10.03 -943.750 -3.131.930 -2.028.229 1.103.701 64,76
Muzeul Judeţean Gorj -13.500 0 0
Ansamblul "Doina Gorjului" -85.000 0
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu -88.400 -28.230 -28.229 1 100,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu -756.850 -3.103.700 -2.000.000 1.103.700 64,44
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0

Alte transferuri voluntare 37.10.50 726.850 1.326.850 1.326.850 0 100,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 726.850 1.326.850 1.326.850 0 100,00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10+41.10) 00.16 7.597.050 7.597.050 0 -7.597.050 0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) 40.10 7.597.050 7.597.050 0 -7.597.050 0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 7.597.050 7.597.050 0 -7.597.050 0,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 7.333.940 7.333.940 -7.333.940 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 263.110 263.110 -263.110 0,00

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 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

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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IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 93.613.940 99.946.840 101.356.279 1.409.439 101,41
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 93.613.940 99.946.840 101.356.279 1.409.439 101,41
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42.10 780.000 782.500 2.500 100,32

42.10.82 780.000 782.500 2.500 100,32
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 412.500 415.000 2.500 100,61
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 367.500 367.500

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 93.613.940 99.166.840 100.573.779 1.406.939 101,42
Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 16.534.940 13.924.340 13.580.593 -343.747 97,53

Muzeul Judeţean Gorj 4.432.940 3.999.590 3.900.030 -99.560 97,51
Ansamblul "Doina Gorjului" 6.802.000 5.760.000 5.748.695 -11.305 99,80
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 5.300.000 4.164.750 3.931.868 -232.882 94,41

43.10.10 500.000 500.000 0 100,00
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 500.000 500.000 0 100,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

43.10.33 77.079.000 83.332.500 82.390.686 -941.814 98,87
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 66.239.000 72.492.500 72.036.381 -456.119 99,37
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10.840.000 10.840.000 10.354.305 -485.695 95,52
Sume alocate  pentru stimulentul de risc 43.10.40 1.410.000 4.102.500 2.692.500 290,96
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.410.000 4.102.500 2.692.500 290,96

00.01 4.413.750 10.784.820 6.390.504 -4.394.316 59,25
Muzeul Judeţean Gorj 13.500 0 0 0
Ansamblul "Doina Gorjului" 85.000 0 0 0
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 88.400 28.230 28.229 -1 100,00
Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 4.226.850 10.756.590 6.361.849 -4.394.741 59,14
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 426 426

0
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 943.750 3.131.930 2.028.229 -1.103.701 64,76
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 943.750 3.131.930 2.028.229 -1.103.701 64,76
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 943.750 3.131.930 2.028.229 -1.103.701 64,76

37.10.04 943.750 3.131.930 2.028.229 -1.103.701 64,76
Muzeul Judeţean Gorj 13.500 0
Ansamblul "Doina Gorjului" 85.000 0
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 88.400 28.230 28.229 -1 100,00
Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0 0
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 756.850 3.103.700 2.000.000 -1.103.700 64,44
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 16.400 22.049 5.649 134,45
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 16.400 22.049 5.649 134,45

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 16.400 22.049 5.649 134,45
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 16.400 21.623 5.223 131,85
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 426 426

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10) 00.16 2.003.350 2.003.350 0 -2.003.350 0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16+ 40.10.50) 40.10 2.003.350 2.003.350 0 -2.003.350 0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 2.003.350 2.003.350 0 -2.003.350 0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 40.10.15.02 2.003.350 2.003.350 0 -2.003.350 0,00

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 

Sume alocate pentru sistemul de risc
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Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 2.003.350 2.003.350 -2.003.350 0,00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0 0 0

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 10.000 4.176.490 4.165.393 -11.097 99,73
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 10.000 4.176.490 4.165.393 -11.097 99,73
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) 42.10 10.000 10.000 0 -10.000 0,00

42.10.70 10.000 10.000 0 -10.000 0,00
Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 10.000 10.000 -10.000 0,00

43.10 4.166.490 4.165.393 -1.097 99,97
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 472.490 472.393 -97 99,98

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 472.490 472.393 -97 99,98
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

43.10.16 3.694.000 3.693.000 -1.000 99,97
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 3.694.000 3.693.000 -1.000 99,97
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 3.694.000 3.693.000 -1.000 99,97
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
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

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
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 0 0 0
Muzeul Judeţean Gorj 0 0 0
Ansamblul "Doina Gorjului" 0
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0

48.10 1.456.650 1.456.650 174.833 -1.281.817 12,00
1.456.650 1.456.650 174.833 -1.281.817 12,00

48.10.02 1.456.650 1.456.650 174.833 -1.281.817 12,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.10.02.01 10.000 10.000 -10.000 0,00
Prefinanțare 48.10.02.03 1.446.650 1.446.650 174.833 -1.271.817 12,09
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1.446.650 1.446.650 174.833 -1.271.817 12,09

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:
COSMIN-MIHAI POPESCU

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI

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

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

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

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

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)
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JUDEŢUL GORJ ANEXA NR. 4
CONSILIUL JUDEŢEAN la   H.C.J.  nr……

 lei

0 1 2 3 5 6

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 219.419.470 254.388.160 240.264.860 -14.123.300 94,45
cheltuieli de personal 10 172.881.000 181.927.590 181.831.848 -95.742 99,95
bunuri şi servicii 20 41.284.720 60.811.130 49.643.770 -11.167.360 81,64
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 58 1.500.000 1.500.000 359.858 -1.140.142 23,99
alte cheltuieli 59 840.000 864.620 823.754 -40.866 95,27
active nefinanciare 71 2.913.750 9.284.820 7.655.322 -1.629.498 82,45
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0 -49.692 -49.692

0

63.10
219.419.470 254.388.160 240.264.860 -14.123.300 94,45

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 201.290.900 239.510.590 225.723.134 -13.787.456 94,24
Din total capitol: 0

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 201.290.900 239.510.590 225.723.134 -13.787.456 94,24
Spitale generale 66.10.06.01 201.290.900 239.510.590 225.723.134 -13.787.456 94,24
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 179.195.790 217.691.980 204.445.830 -13.246.150 93,92
cheltuieli de personal 10 140.000.000 151.375.500 151.317.540 -57.960 99,96
bunuri şi servicii 20 34.468.940 54.971.890 44.579.827 -10.392.063 81,10
alte cheltuieli 59 500.000 588.000 561.512 -26.488 95,50
   58 1.500.000 1.500.000 359.858 -1.140.142 23,99
active nefinanciare 71 2.726.850 9.256.590 7.627.093 -1.629.497 82,40

85 0
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 22.095.110 21.818.610 21.277.304 -541.306 97,52
cheltuieli de personal 10 19.030.000 18.369.500 18.345.853 -23.647 99,87
bunuri şi servicii 20 2.924.110 3.357.110 2.890.159 -466.951 86,09

59 141.000 92.000 90.984 -1.016 98,90
active nefinanciare 71 0 0 0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 -49.692 -49.692

Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 
65.10+66.10+67.10+68.10)

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

col.3/col
.2

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 31.12.2020

Diferenţe col.3-col.2Cod indicator
Program 

actualizat, la data 
de 31.12.2020

Execuție 
31.12.2020

Program anual cf 
HCJ nr. 25/2020
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Servicii de sanatate publica 66.10.08 0 0 0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 0 0 0

Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 0 0 0
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 18.128.570 14.877.570 14.541.726 -335.844 97,74

Din total capitol: 0

67.10.03 18.128.570 14.877.570 14.541.726 -335.844 97,74
Muzee 67.10.03.03 4.727.170 4.163.820 4.060.037 -103.783 97,51
Muzeul Judeţean Gorj 4.727.170 4.163.820 4.060.037 -103.783 97,51
cheltuieli de personal 10 3.145.000 2.930.890 2.929.522 -1.368 99,95
bunuri şi servicii 20 1.508.670 1.193.030 1.090.681 -102.349 91,42

59 60.000 39.900 39.834 -66 99,83
active nefinanciare 71 13.500 0

85 0
Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 7.233.000 5.824.000 5.811.695 -12.305 99,79
Ansamblul "Doina Gorjului" 7.233.000 5.824.000 5.811.695 -12.305 99,79
cheltuieli de personal 10 5.710.000 5.335.700 5.335.527 -173 100,00
bunuri şi servicii 20 1.357.000 411.580 399.448 -12.132 97,05

59 81.000 76.720 76.720 0 100,00
active nefinanciare 71 85.000 0

85 0
Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 4.889.750 4.669.994 -219.756 95,51
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 6.168.400 4.889.750 4.669.994 -219.756 95,51
cheltuieli de personal 10 4.996.000 3.916.000 3.903.406 -12.594 99,68
bunuri şi servicii 20 1.026.000 877.520 683.655 -193.865 77,91

59 58.000 68.000 54.704 -13.296 80,45
active nefinanciare 71 88.400 28.230 28.229 -1 100,00

85 0 0
0

49.10
215.005.720 243.603.340 232.249.680 -11.353.660 95,34

50.10 0 0 0
63.10 215.005.720 243.603.340 232.249.680 -11.353.660 95,34

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 197.064.050 228.754.000 217.736.183 -11.017.817 95,18
Din total capitol: 0

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 197.064.050 228.754.000 217.736.183 -11.017.817 95,18
Spitale generale 66.10.06.01 197.064.050 228.754.000 217.736.183 -11.017.817 95,18
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 174.968.940 206.935.390 196.458.879 -10.476.511 94,94
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 22.095.110 21.818.610 21.277.304 -541.306 97,52

Servicii de sanatate publica 66.10.08 0 0

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)

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 
50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 
67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )
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Alte cheltuieli 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 17.941.670 14.849.340 14.513.497 -335.843 97,74
Din total capitol: 0

67.10.03 17.941.670 14.849.340 14.513.497 -335.843 97,74
Muzee 67.10.03.03 4.713.670 4.163.820 4.060.037 -103.783 97,51
Muzeul Judeţean Gorj 4.713.670 4.163.820 4.060.037 -103.783 97,51
Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 7.148.000 5.824.000 5.811.695 -12.305 99,79
Ansamblul "Doina Gorjului" 7.148.000 5.824.000 5.811.695 -12.305 99,79
Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 6.080.000 4.861.520 4.641.765 -219.755 95,48
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 6.080.000 4.861.520 4.641.765 -219.755 95,48

0
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 4.413.750 10.784.820 8.015.180 -2.769.640 74,32

50.10 0 0 0
63.10 4.413.750 10.784.820 8.015.180 -2.769.640 74,32

Din total capitol: 0
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 4.226.850 10.756.590 7.986.951 -2.769.639 74,25

Spitale generale 66.10.06.01 4.226.850 10.756.590 7.986.951 -2.769.639 74,25
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 4.226.850 10.756.590 7.986.951 -2.769.639 74,25
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0

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) 67.10 186.900 28.230 28.229 -1 100,00

Din total capitol: 0

67.10.03 186.900 28.230 28.229 -1 100,00
Muzee 67.10.03.03 13.500 0 0 0
Muzeul Judeţean Gorj 13.500 0
Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 85.000 0 0 0
Ansamblul "Doina Gorjului" 85.000 0
Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 88.400 28.230 28.229 -1 100,00
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 88.400 28.230 28.229 -1 100,00

CONTRASEMNEAZĂ:
PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

COSMIN-MIHAI POPESCU  CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

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)

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 )

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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Anexa nr. 5 
la  H.C.J.  nr……

1 2 3
TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.16+00.17+45.08) 00.01 0,00 58.890,00 54.115,00
I.  VENITURI CURENTE  (cod 00.12) 00.02 0,00 58.890,00 54.115,00
C.   VENITURI NEFISCALE  (cod 00.13+00.14) 00.12 0,00 58.890,00 54.115,00
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 31.08) 00.13 0,00 0,00
Venituri din dobanzi  (cod 31.08.03) 31.08 0,00

Alte venituri din dobanzi 31.08.03 0,00
Transferuri voluntare, altele decat subvenţiile 37.08 0,00 58.890,00 54.115,00

Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu finanţare nerambursabilă 37.08.06 0,00 58.890,00 54.115,00
0,00

49.08 0,00 58.890,00 54.115,00
0,00 58.890,00 54.115,00

67.08 0,00 58.890,00 54.115,00
Din total capitol: 0,00

67.08.03 0,00 58.890,00 54.115,00

Muzee 67.08.03.03 0,00 58.890,00 54.115,00
Muzeul Judeţean Gorj 0,00 54.115,00

alte transferuri; alin. 55.01.07 Programe comunitare 55 0,00 58.890,00 54.115,00

PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
COSMIN-MIHAI POPESCU

BUGETUL  FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30)

Program anual                                
cf. HCJ 

nr.25/2020

Program actualizat 
la data de  
31.12.2020 

Executie 
31.12.2020

TOTAL CHELTUIELI ( 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

la data de 31.12.2020

CONTRASEMNEAZĂ:

 CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

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

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.08 + 66.08 +67.08 + 68.08)
Cultura, recreere si religie   (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII  
COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general 
al Judeţului Gorj pe anul 2020 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 
31.12.2020 
 
 
 Prezentul proiect de hotărâre vizează aprobarea contului anual de execuţie a bugetului 
propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020  şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite 
la data de 31.12.2020. 
  
 Având în vedere: 
 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 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. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
 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; 

 Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice nr. 
244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14,  alin. (7), 
ale art. 57, alin. (21) şi ale art. 761, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a 
veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportaţi la 
execuţia bugetelor locale şi macheta de aprobare a bugetului general consolidat al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

 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; 



 2 

 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 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; 

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3751 din 13.12.2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019; 

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3799 din 24.12.2019 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.751/2019; 

 Ordinul nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2020,  
 
 

  luând în considerare: 
 

 Prevederile art. 191, alin. (4), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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 
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angajamentele legale” şi respectiv, ”situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se 
prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative”;   
 
 precum şi în conformitate cu: 

 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/20.02.2020 de aprobare a bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020;  
      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 42/26.02.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
    Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 44/10.03.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
   Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 45/31.03.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
    Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 50/31.03.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
    Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 52/16.04.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
   Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 54/30.04.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
    Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 62/30.04.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 64/19.05.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 73/24.06.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 87/15.07.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 94/31.05.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 105/25.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 107/31.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 121/04.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 123/14.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 124/30.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 139/05.10.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 147/30.10.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 148/30.10.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 157/06.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 158/10.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 160/.11.2020 privind modificarea repartizării 
excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2019; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 173/02.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 176/18.12.2020 privind validarea dispoziției nr. 
1.117/04.12.2020 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 177/18.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 
 

BUGETUL PROPRIU GENERAL INIȚIAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2020 
a fost aprobat la valoarea 615.620.090 lei - la partea de venituri şi în sumă de 650.741.520 lei - 
la partea de cheltuieli. 

 
BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 

2020 a fost în sumă 737.561.300 lei - la partea de venituri şi la valoarea de 779.171.630 lei - la 
partea de cheltuieli. 
                               

Pe bugete componente, situația se prezintă astfel: 
 
I.    BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 

 
- la partea de venituri:  

                        -  prevederi bugetare iniţiale – 396.200.620 lei, din care veniturile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 141.813.520 lei (35,79%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 254.387.100 lei (64,21%); 
                        - prevederi bugetare definitive – 483.114.250 lei, din care veniturile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 168.108.080 lei, reprezentând un procent de 34,80%  şi veniturile 
secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 315.006.170 lei, respectiv un procent de 65,20%; 
                             - încasări realizate – 278.078.235 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 169.946.800 lei (61,11%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 108.131.435 lei (38,89%). 
 

- la partea de cheltuieli: 
                        -  credite bugetare iniţiale – 431.322.050 lei, din care cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 144.523.640 lei (33,51%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 286.798.410 lei (66,49%); 
                        -  credite bugetare definitive – 524.724.580 lei, din care cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 174.103.820 lei (33,18%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 350.620.760 lei (66,82%); 
                             - plăţi efectuate – 271.293.881 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 165.304.327 lei (60,93%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 105.989.554 lei 39,07%). 
 

În anul 2020, din excedentul înregistrat la finele anului 2019, în sumă 48.672.304,39 lei, 
a fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 19/31.01.2020, repartizarea unei 
sume în cuantum de 6.000.000 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, 
repartizare modificată ulterior, pe parcursul execuției bugetare, prin hotărâri ale Consiliului 
Județean Gorj, astfel încât, în forma finală, repartizarea aprobată a fost următoarea: 
- sume în cuantum de 35.611.210 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare; 
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- sume în cuantum de 5.999.120 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare, 
alocate în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj (5.904.480 
lei), conform  art. 6 alin. 13 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, precum și în 
bugetul Muzeului Județean "Alexandru Ștefulescu"Gorj (94.640 lei), conform art. 9 alin. 4 din 
O.G. nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice 
centrale cu privire la Centenarul României; 
- sume în cuantum de 7.061.974,39 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 35.921.326,34 lei, având ca scop: 
- acoperirea golurilor temporare de casă aferente secțiunii de secţiunii de funcționare în 

sumă de 1.141.000 lei; 
- acoperirea golurilor temporare de casă aferente secțiunii de secţiunii de dezvoltare în sumă 

de 8.851.961,46 lei; 
 - finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare în sumă de 5.999.120 lei; 
 - finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 19.929.244,88 lei. 
 Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.155/2020 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 
2020, precum şi Contul de execuţie al sursei de finanțare A – buget local la data de 31.12.2020, 
confirmat de Trezoreria Municipiului Târgu Jiu, după deducerea sumelor utilizate, s-a înregistrat 
pentru anul 2020 un excedent în sumă de 6.784.354,14 lei, rezultând astfel, la finele anului, un 
excedent cumulat în sumă de 55.456.658,53 lei. 

Pe anul 2020, la partea de venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 
483.114.250, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 396.200.620 lei, execuţia 
bugetară a veniturilor încasate la finele anului 2020, înregistrând o valoare de 278.078.235 lei 
(procent de realizare de 57,56%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat 
valoarea 524.724.580 lei, în creştere faţă de valoarea iniţială care a fost de 431.322.050 lei, 
valoarea plăţilor efectuate fiind de 271.293.881 lei (procent de realizare de 51,70%). 

 
În totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii realizate din activitatea proprie au fost 

prevăzute iniţial în sumă de 1.647.000 lei, comparativ cu veniturile proprii definitive în valoare 
de 1.575.770 lei, execuţia bugetară a acestora cumulând, la finele anului, suma de 1.813.626 
lei, reprezentând un procent de realizare de 115,09% 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 776.000 lei,  programul definitiv 
fiind de 683.830 lei, realizându-se în procent de 123,15%, respectiv în sumă de 842.136 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 188.000 lei, programul 
definitiv fiind de 224.160 lei, înregistrând un procent de realizare de 115,16%, respectiv 
valoarea de  258.143 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 
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pentru locuinţele de serviciu şi spaţiile închiriate aparţinând domeniului public al Judeţului Gorj etc. 
Aceste venituri au fost estimate iniţial în sumă de 51.000 lei, programul definitiv fiind de 51.000 
lei, din care a fost realizată suma de 30.707 lei, înregistrând un procent de încasare de 60,21% 
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 632.000 lei, iar ca prevederi definitive atingând 
suma de 607.280 lei, încasările efective înregistrând o sumă de 663.803 lei, realizările 
reprezentând procentual 109,31% 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 6.590 lei, realizându-se în sumă de 15.907 lei, respectiv în procent 
de 241,38%; 

- Diverse venituri reprezentând taxe pentru eliberarea unor extrase şi copii de pe actele din 
arhiva Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru serviciile de fotocopiere a acestora, etc., au fost 
estimate ca prevedere finală la suma de 2.420 lei, realizându-se în sumă de 2.431 lei, respectiv 
în procent de 100,45%; 

- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, reprezintă veniturile din 
casarea bunurilor scoase din funcţiune şi valorificate, în condiţiile legii, fiind încasate în 
valoare de 499 lei; 

 
 Prin adoptarea Legeii nr. 5 /06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020 s-au repartizat 
Judeţului Gorj sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat astfel: 

 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 au fost repartizate iniţial în 
sumă de 89.212.000  iar ca prevederi bugetare definitive au cumulat suma de 114.613.000 lei, 
încasările efective fiind de 114.212.807 lei, în procent de 99,65%, după cum urmează: 

 
 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului: 

                        -  prevederi bugetare iniţiale     –  28.090.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive  –  38.567.000 lei; 
                        - încasări realizate                     –  38.304.844 lei (99,32%), 

  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 finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor 
de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul 
special, 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     –   12.350.000 lei; 
                         - prevederi bugetare definitive  –  12.350.000 lei; 
                         - încasări realizate                    –   12.350.000 lei (100%); 
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  pentru echilibrarea bugetelor locale, din care bugetului propriu al Judeţului Gorj i-a revenit 
cota de 27%: 

                        - prevederi bugetare iniţiale      –   48.772.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive  –    63.696.000 lei; 
                        - încasări realizate                     –   63.557.963 lei (99,78%). 
 

Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2020 au fost în sumă de 
49.789.000 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 53.322.040 lei ca prevederi bugetare 
definitive, încasările efective fiind de 53.322.044 lei, respectiv în procent de 100%, detaliate 
astfel: 

 
 cote din impozitul pe venit: 

                        - prevederi bugetare iniţiale          –  43.295.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive       –  46.721.510 lei; 
                        - încasări realizate                     –  46.721.514 lei (100% din totalul prevederilor 

bugetare definitive); 
 
 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale: 

                        - prevederi bugetare iniţiale         –  6.494.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive     –  6.600.530 lei; 
                        - încasări realizate                   -  6.600.530 lei  (100% din totalul prevederilor  

bugetare definitive). 
 
 subvenţii pentru planuri și regulamente de urbanism: 

                       - prevederi bugetare iniţiale        –  0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive    –   83.300 lei; 

                          - încasări realizate                      –   0 lei   
 
 subvenţii pentru finanțarea investițiilor în sănătate : 

                       - prevederi bugetare iniţiale        –  0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive    –   3.694.000 lei; 
                       - încasări realizate                   –  3.693.000  lei  (99,97% față de prevederile bugetare  

definitive); 
           subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: 

                       - prevederi bugetare iniţiale         1.037.000 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –  1.037.000 lei; 
                       - încasări realizate              –   797.001 lei  (76,86 % din totalul prevederilor bugetare  

definitive); 
 subvenţii primite din Fondul de Intervenție: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –  0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   23.835.000 lei; 
                       - încasări realizate               –   23.835.000 lei  (100 % față de prevederile bugetare  

definitive); 
 finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   101.640.850 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   101.640.850 lei; 
                       - încasări realizate              –   41.707.241 lei  (41,03% din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 
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 subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   1.017.070 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   2.943.170 lei; 

           - încasări realizate           –   2.528.601 lei  (85,91% față de prevederile bugetare  
definitive);  

 Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a 
deșeurilor de origine animală: 

                       - prevederi bugetare iniţiale      –  128.520 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –  0 lei; 
                       - încasări realizate                 –  0 lei  (0% din totalul prevederilor bugetare  

definitive); 
 Subvenții pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină: 

                       - prevederi bugetare iniţiale      –  33.300 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –  33.300 lei; 
                       - încasări realizate                 –  12.160 lei  (36,52% din totalul prevederilor bugetare  

definitive); 
 
 Fondul European de Dezvoltare Regională: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   145.918.070 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   174.397.190 lei; 
                       - încasări realizate                 – 35.717.283 lei (20,48% din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 
  Fondul Social European: 

                       - prevederi bugetare iniţiale      –  5.692.030 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –    646.110 lei; 
                       - încasări realizate                   –   278.726 lei;  (43,14% din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 
 
 Programe comunitare finanţate în perioada 2014- 2020: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –     119.080 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –      83.360 lei; 
                       - încasări realizate                –          110.606   (132,68 % din totalul prevederilor 

bugetare definitive). 
 

           
Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2020 se 

prezintă după cum urmează: 
 
Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”  

          - credite bugetare iniţiale – 27.216.350 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 22.819.260 lei (83,84%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 4.397.090 lei (16,16%); 
          - credite bugetare definitive – 29.102.380 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 23.140.470 lei (79,51%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 5.961.910 lei (20,49%); 
            -  plăţi efectuate – 25.152.191 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 21.790.027 lei (86,63%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.362.  
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 În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile 
aferente capitolului 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” deţin o pondere de 9,27%, iar 
în totalul acestui capitol, cheltuielile de personal dețin 76,23%, cheltuielile aferente proiectelor 
cu finanțare din fonduri externe nerambursabile dețin o pondere de 7,77%, titlul ,,active 
nefinanciare” dețin o pondere de 5,55%,  ,,alte cheltuielile” cumulează o pondere de 5,26%, 
iar sumele utilizate în cadrul titlului ,,bunuri  și servicii” reprezintă o pondere de 4,81% etc.  
 

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”  
 

- creditele bugetare iniţiale au fost în sumă de 3.237.000 lei, reprezentând cheltuieli ale 
secţiunii de funcţionare; 

- creditele bugetare definitive, au fost în sumă de 2.874.360 lei, reprezentând cheltuieli ale 
secţiunii de funcţionare; 

- plăţile efectuate au fost în sumă totală de – 2.373.858 lei, aferente secţiunii de funcţionare. 
 

În totalul cheltuielilor bugetare efectuate aferente anului 2020, capitolul bugetar 54.02 „Alte 
servicii publice generale” deţine o pondere de 0,87%, iar în totalul acestui capitol bugetar, 
cheltuielile de personal cumulează o pondere de 95,00 %, urmate de cheltuielile cu bunuri şi 
servicii ce deţin o pondere de 4,45%. 

 
Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – cheltuielile au fost aprobate în bugetul 

iniţial, în cadrul secţiunii de funcţionare, în cuantum de 1.201.000 lei, cumulând în bugetul 
definitiv valoarea de 1.051.000 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 661.140 lei (62,91%), 
reprezentând dobânzi bancare în sumă de 661.000 lei și comisioane bancare în sumă de 140 
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 2020, acest capitol bugetar deţine 
0,24%. 

 
Cap. 60.02 „Apărare”  
 

  - credite bugetare iniţiale – 989.340 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 
suma de 959.340 lei (96,97%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 30.000 lei 
(3,03%); 
- credite bugetare definitive – 998.340 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 
suma de 968.340 lei (96,99%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 30.000 lei 
(3,01%); 
 - plăţi efectuate – 887.177 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 
857.191 lei (96,62%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 29.986 lei (3,38%). 

Acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 0,33% în totalul cheltuielilor bugetare 
realizate la finele anului 2020. 

 
 
Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”  
 
- credite bugetare iniţiale – 245.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 221.570 lei (90,23%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
24.000 lei (9,77%); 

- credite bugetare definitive – 493.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 469.570 lei (95,14%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
24.000 lei (4,86%); 
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             -  plăţi efectuate – 402.110 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 380.742 lei (94,69%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 21.368 lei 
(5,31%). 

 
În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol reprezintă un procent de 0,15%. 
 
Cap. 65.02 „Învăţământ”  

        
           - credite bugetare iniţiale – 7.949.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 6.949.000 lei (87,42%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 1.000.000 lei (12,58%); 
           - credite bugetare definitive – 4.250.100 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 3.250.100 lei (76,47%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 1.000.000 lei (23,53%); 
             -  plăţi efectuate – 2.873.368 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 2.873.003 lei (99,99%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 365 lei 
(0,01%). 
 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 
capitolului 65.02 „Învăţământ” deţin o pondere de 1,06 %, iar în totalul acestui capitol, 
cheltuielile privind asistenţa socială deţin o pondere de 60,04%, cheltuielile cu bunuri şi servicii 
cumulează o pondere de 32,92%, cheltuielile de personal reprezintă 2,33 %, iar cheltuielile cu 
proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile dețin o pondere de 0,01%. 
 

Cap. 66.02 „Sănătate”   
              

             - credite bugetare iniţiale – 29.565.880 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 1.981.300 lei (6,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 27.584.580 lei (93,30%); 
             - credite bugetare definitive – 55.700.340 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 2.511.220 lei (4,51%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 53.189.120 lei (95,49%); 
                - plăţi efectuate – 13.074.808 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 2.458.150 lei (18,80%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
10.616.658 lei (81,20%). 

 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 66.02 „Sănătate” deţin o pondere de 4,82%, iar în totalul acestui capitol, plăţile 
privind activele nefinanciare dețin o pondere de 45,12%, transferurile între unități ale 
administrației publice însumează o pondere de 35,66%, cele privind iar plăţile privind bunuri şi 
servicii dețin 14,97%.  
 
 
 

Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”   
 
             - credite bugetare iniţiale – 32.571.130 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 30.038.170 lei (92,22%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 2.532.960 lei (7,78%); 
             - credite bugetare definitive – 29.026.880 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 26.441.260 lei (91,09%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 2.585.620 lei (8,91%); 
              - plăţi efectuate – 27.241.668 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 25.915.489 lei (95,13%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.326.179 lei (4,87%). 
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În totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar, subvenţiile acordate 
instituţiilor publice de cultură autofinanţate deţin o pondere de 49,61%, transferurile pentru 
salarizarea personalului neclerical, pentru asociaţii şi fundaţii şi pentru susţinerea cultelor 
reprezintă o pondere de 30,03%, cheltuielile de personal ocupă o pondere de 11,98%, iar 
cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o pondere de 3,30%. 

Ponderea acestui capitol bugetar în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este de 
10,04%. 

        
Cap. 68.02 „Asistenţă socială”  
 

            - credite bugetare iniţiale – 59.702.560 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 55.958.500 lei (93,73%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 3.744.060 lei (6,27%); 
           -  credite bugetare definitive – 104.818.720 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 91.583.500 lei (87,37%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 13.235.220 lei (12,63%); 
           -  plăţi efectuate – 89.303.003 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 88.069.234 lei (98,62%) şi cele aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.233.769 lei (1,38%). 

 
În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2020, acest capitol bugetar 

deţine o pondere semnificativă de 32,92%. 
 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol 

bugetar, cheltuielile de personal” dețin o pondere de 84,50%, cheltuielile privind bunuri și 
servicii – 11,55%, urmate de cheltuielile cu proiectele finanțate din fonduri externe 
nerambursabile – 0,99% etc. 

 
 

                                      Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  
 

                    - credite bugetare iniţiale – 2.572.500 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 2.382.500 lei (97,78%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 190.000 lei (7,39%); 
                   - credite bugetare definitive – 3.687.500 lei, din care: cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 2.272.500 lei (61,63%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 1.415.000 lei (38,37%); 
                   -  plăţi efectuate – 2.470.027 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare 
în sumă de 2.192.061 lei (88,75%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
277.966 lei (11,25%). 

 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 

cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” deține o pondere de 
0,48%, iar în cadrul acestui capitol cheltuielile de personal dețin o pondere de 52,84%, 
cheltuielile privind bunuri şi servicii 35,91% şi cheltuielile de capital – 11,25%. 

 
Cap. 74.02 „Protecţia mediului”   

 
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2020, s-au alocat credite bugetare și s-au 

efectuat plăți în cadrul acestui capitol bugetar, după cum urmează: 
 

 - credite bugetare iniţiale – 1.614.000 lei, toată suma reprezentând  cheltuielile secţiunii de 
funcţionare; 
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           - credite bugetare definitive – 1.385.500 lei, toată suma reprezentând  cheltuielile secţiunii 
de funcţionare; 
            -  plăţi efectuate – 1.299.892 lei, toată suma reprezentând  cheltuielile secţiunii de 
funcţionare. 
 
  

Cap. 84.02 „Transporturi”  
 

                     - credite bugetare iniţiale – 264.457.720 lei, din care: cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 17.162.000 lei (6,49%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 247.295.720 lei (93,51%); 
                     - credite bugetare definitive – 291.335.890 lei, din care: cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 18.162.000 lei (6,23%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 273.173.890 lei (93,77%); 
                     - plăţi efectuate – 105.554.639 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare în sumă de 16.439.520 lei (15,57%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în 
sumă de 89.115.119 lei (84,43%). 

 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 

cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 38,91 %, iar în totalul 
acestui capitol, activele nefinanciare dețin 47,57%, proiectele cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 36,85%, iar cheltuielile privind bunuri şi servicii reprezintă 12,72% și 
rambursările de credite 3,22%. 

 
           La finele anului, diferenţa dintre: 

- suma veniturilor încasate în cuantum de 278.078.235 lei;  
- suma plăţilor efectuate în cuantum de 271.293.881 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în 

situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 271.293.881 lei, 
este de 6.784.354 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 
31.12.2020, cu excedent. 

 
II. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 
 
 
                       

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 
proprii pe anul 2020 a fost fundamentat atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, 
prin bugetul iniţial, la valoarea de 219.419.470 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea 
de 254.388.160 lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 239.826.400 lei 
(94,28%), iar la partea de cheltuieli fiind de 240.264.860 lei (94,45%), defalcat pe următoarele 
instituţii publice de subordonare judeţeană: 

 
 Muzeul Judeţean ,, Alexandru Ștefulescu” Gorj; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 
 Şcoala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși”; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu; 
 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 85,17%, 
urmat de Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”- 8,77%, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului” – 2,42%, Şcoala Populară de Arte Târgu-Jiu – 1,95%, Muzeul 
Judeţean  „Alexandru Ştefulescu” cu o pondere de 1,69%.  
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           Încasările înregistrate în anul 2020, în sumă de 239.826.400 lei, raportate la prevederile 
bugetare definitive, în cuantum de 254.388.160 lei, au fost realizate în procentaj de 94,28%, 
analiza pe secţiuni, prezentându-se astfel: 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 243.603.340 lei, au fost 
încasate în valoare de 233.435.896 lei, (95,83%); 

- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 10.784.820 lei, au fost încasate 
în valoare de 6.390.504 lei, (59,25%). 

             Cele mai mari ponderi în totalul instituţiilor subordonate o deţin: Ansamblul Artistic 
Profesionist ,,Doina Gorjului” - cu 31,51%, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 25,57%, Şcoala 
Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” –  cu 21,55% și Muzeul Judeţean „Alexandru 
Ştefulescu” – cu 21,37%. 

 
Pe instituţii publice, veniturile încasate la data de 31.12.2020 se prezintă astfel: 
 
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate în sumă de 

217.691.980 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în sumă de 204.252.010 lei (93,83%), din 
care:  

 
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 206.935.390 lei, au fost încasate în cuantum 

de  197.890.161 lei (95,63%); 
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 10.756.590 lei, au fost încasate în cuantum de 

6.361.849 lei (59,14%). 
 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - totalul veniturilor 
programate în sumă de 21.818.610 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în sumă de 
21.032.664 lei (96,40%), din care:  

 
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 21.818.610 lei, au fost încasate în cuantum de  

21.032.238 lei (96,40%); 
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 0 lei, au fost încasate în cuantum de 426 lei. 

 
3. Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj  - totalul veniturilor programate  în 

sumă de 4.163.820 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în cuantum de 4.060.037 lei 
(97,51%), doar în cadrul secţiunii de funcţionare. 
        
                 4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – totalul veniturilor programate în 
sumă de 5.824.000 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în sumă de 5.811.695  lei (99,79%), 
doar în cadrul secţiunii de funcţionare. 

 
                  5. Şcoala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” - totalul veniturilor programate în 
sumă 4.889.750 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în sumă de 4.669.994 lei (95,51%), din 
care:  

 
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.861.520 lei, au fost încasate în valoare de  

4.641.765 lei (95,48%); 
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 28.230 lei, au fost încasate în valoare de 28.229 

lei (100%). 
 

  
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 254.388.160 
lei, înregistrând  plăţi efective în cuantum de 240.264.860 lei (94,45%), din care: 

- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 243.603.340 lei, până la 
data de 31.12.2020 s-au efectuat plăţi în valoare de 232.249.680 lei (95,34%); 
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- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 10.784.820 lei, până la data 
de 31.12.2020 s-au efectuat plăţi în valoare de 8.015.180 lei (74,32%). 

 
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 31.12.2020 este capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 93,95%, 
urmat de capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere, religie” cu o pondere de 6,05%. 

 
Pe capitole de cheltuieli, în cadrul bugetului centralizat al instituțiilor publice și 

activităților finanțate parțial din venituri proprii, execuția înregistrată la 31.12.2020 se 
prezintă astfel: 

 
Cap. 66.10 „Sănătate”  

 
             - credite bugetare iniţiale – 201.290.900 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 197.064.050 lei (97,90%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 4.226.850 lei (2,10%); 
             - credite bugetare definitive – 239.510.590 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 228.754.000 lei (95,51%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 10.756.590 lei (4,49%); 
              - plăţi efectuate – 225.723.134 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 217.736.183 lei (96,46%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
7.986.951 lei (3,54%). 
 

                 
Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie”  
 
 

             - credite bugetare iniţiale – 18.128.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 17.941.670 lei (98,97%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 186.900 lei (1,03%); 
             - credite bugetare definitive – 14.877.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 14.849.340 lei (99,81%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 28.230 lei (0,19%); 
              - plăţi efectuate – 14.541.726 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 14.513.497 lei (99,81%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 28.229 
lei (0,19%). 

 
                     

La  data de 31.12.2020, 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 239.826.400 lei;  
- suma plăţilor efectuate în cuantum de 240.264.860 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în 

situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 240.264.460  lei, 
este de - 438.060 lei, mai mică decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 
31.12.2020, cu deficit. 

 
III.   BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE:  
 
                   Prevederile bugetare cumulate la data de 31.12.2020, la partea de venituri a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile, sunt în sumă de 58.890 lei, înregistrând încasări în cuantum 
de 54.115 lei, (91,89%). 
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                   Prevederile bugetare cumulate la partea de cheltuieli a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, în sumă de 58.890 lei,  au înregistrat plăți, la data de 31.12.2020, în cuantum de 
54.115 lei (91,89%). 

Sumele prevăzute în bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost alocate în vederea  
derulării proiectului „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor 
viitoare”,  de către Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj, care s-a desfășurat în 
parteneriat cu Organizaţia pentru Cultură din Oregon, parte a Universităţii Oregon din SUA. 
Finanțarea a fost asigurată de la Departamentul de Stat al SUA prin programul Communities 
Connecting Heritage, a cărui realizare inițială a fost afectată de pandemia Covid-19, prin adaptare la 
noua situație mondială, trecându-se la realizarea activităților pe plan virtual/digital. Astfel, 
finanțarea obținută a fost utilizată pentru achiziția de aparatură video-audio pentru efectuarea 
activităților digitale, realizarea de povești digitale, emisiuni de promovare a tradițiilor locale, tururi 
virtuale pentru secțiile Muzeului Județean Gorj, precum și pentru plata onorariilor persoanelor 
implicate în proiect.  

 
 

 ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL ÎNTOCMIT LA DATA DE  31.12.2020 
               
   Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul 
contabil contribuie să dea 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. 
                  

 
A.  ACTIVE 

 
 

I. Activele necurente înregistrează la finele perioadei de raportare un sold de 
1.339.782.399 lei, în creştere faţă de începutul perioadei cu suma de 111.534.718 lei, pe grupe,  
influenţele fiind prezentate mai jos: 

 
 „Active fixe necorporale” prezintă un sold de 2.866.201 lei, în creştere faţă de 

începutul anului cu suma de 601.535 lei, rezultată ca diferenţă între amortizarea lunară calculată 
de către unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean. 

„Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale”, înregistrează  un sold de 50.208.194 lei, în creștere faţă de începutul 
anului cu suma 9.476.594 lei, rezultată ca urmare a înregistrării de noi mijloace fixe din această 
categorie, precum și ca urmare a diferenței între calculul amortizării lunare înregistrată la unele 
instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean. 

 
„Terenuri şi clădiri” , înregistrează la finele perioadei de raportare un sold în sumă 

de 1.284.023.981  lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 101.456.589 lei. 
 

„Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an, înregistrează un 
sold la finele perioadei de 2.684.023 lei, fară influențe față de începutul anului. 
 
                II. Activele curente înregistrează la data de 31.12.2020 un sold de 227.104.990 lei, în 
scădere  faţă de începutul perioadei cu suma de 29.216.248 lei. 
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 „Stocuri”- reflectă un sold în valoare de 32.669.501 lei, în creştere faţă de începutul 
perioadei cu suma de 4.260.909 lei determinată de creşterea stocului de materiale consumabile, 
piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar etc ce se regăsesc la toate instituţiile 
publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean, ponderea deţinând-o Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Tg-Jiu, cu un sold în valoare de 10.811.579 lei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj - sold 6.211.451 lei, Biblioteca Județeană “Christian Tell” – sold 4.085.556 etc. 

,,Creanțe curente” - înregistrează la data de 31.12.2020 un sold de 128.104.386 lei, în 
descreștere  faţă de începutul perioadei cu suma de 18.256.044 lei, fiind compus în principal 
din: 

a) „Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri” – înregistrează un sold la data raportării 
în valoare de 13.851.109 lei, în creştere faţă de soldul de la începutul anului cu suma de 4.457.132 
lei, din care ,, avansuri acordate”, la data de 31.12.2020, înregistrează un sold în valoare de 
44.106 lei, în creştere față de 31 decembrie 2019 cu suma de 32.725 lei 

            Creanțele comerciale au scăzut ca urmare a descreşterii soldurilor conturilor 411 
,,clienți ”, 461 ,,debitori diverși 
        b) ,,Creanţe bugetare” - prezintă un sold  de 351.968 lei, în descreştere faţă de începutul 
anului cu suma 305.375 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii medicale ce 
urmează a fi recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate . 

 
                 „Total disponibilităţi” – prezintă un sold la finele perioadei de 66.331.103 lei, în 
descreștere faţă de începutul perioadei cu suma de 6.699.295 lei  
                  
                  B. DATORII 

 
Datoriile evidenţiate în bilanţul contabil întocmit la data de 31.12.2020, însumează 

valoarea de 187.548.950 lei, fiind  în creștere faţă de începutul anului cu suma de 29.214.691 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 20.980.683 lei, în scădere faţă de începutul anului cu suma de 3.056.311 lei. 
         

II. Datoriile curente prezintă un sold de 166.568.267 lei, în creștere faţă de cel înregistrat 
la începutul anului cu suma de 32.271.002 lei. 
 
                Grupa conturilor ,,contribuţiile sociale” - la data de 31.12.2020, înregistrează un sold 
în valoare de 8.676.288 lei, în creştere faţă de 31 decembrie 2019 cu suma de 458.868 lei. 
 
                Grupa conturilor privind ,,salariile angajaţilor ”- înregistrează un sold în valoare de 
16.920.609  lei, în creștere faţă de 31 decembrie 2019 cu suma de 3.669.685 lei. 
 
                „Venituri în avans” (Contul 472) prezintă un sold de 505.455 lei, în descreștere faţă de 
începutul anului cu suma de 33.404 lei. 
 

C. CAPITALURI PROPRII  
 
Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei este de 1.379.338.439 lei, în creştere faţă de 

începutul anului cu suma de 111.536.275 lei. 
Grupa conturilor „Rezerve, fonduri” înregistrează un sold în valoare de 1.111.684.869 

lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 6.750.903 lei, influență ce se regăsește la 
Consiliul Județean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj și Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa. 

Rezultatul reportat - contul 117 „Rezultatul reportat” prezintă la data de 31.12.2020 un 
sold creditor în sumă de 157.399.060 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 37.216.303 
lei, urmare a închiderii contului 121 de către toate instituţiile publice. 
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  Contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” prezintă sold creditor în sumă de 
110.254.510 lei şi reprezintă excedent, înregistrat ca diferență  între veniturile și cheltuielile 
efectuate în exerciţiul financiar curent. 

 
   ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL 
              Rezultatul patrimonial stabilit la data de 31.12.2020 prin închiderea conturilor de 
venituri şi cheltuieli, înregistrează un excedent în sumă de 110.254.510 lei. 

              Veniturile operaţionale sunt în sumă de 539.274.434 lei, în creștere față de perioada 
corespunzătoare a anului precedent cu suma de 53.699.653 lei, iar cheltuielile operaţionale  sunt în 
sumă de 428.382.806 lei, mai mici decât în aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 
13.636.909 lei. 

    În structură, cheltuielile operaţionale se prezintă astfel: 

          - salarii și contribuții sociale aferente angajaților – 289.437.661 lei, în creștere față de anul 
precedent cu suma de 27.169.373 lei; 

           - subvenții și transferuri – 31.267.772 lei, în descreștere față de perioada similară a anului 
precedent cu suma de 12.811.414 lei; 

- stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi – în sumă de 81.303.643 lei, în 
descreștere cu suma de 22.703 lei; 

- cheltuieli de capital, amortizare şi provizioane – 16.975.733 lei, în descreștere cu suma de 
35.015.333 lei față de anul anterior; 

- alte cheltuieli operaționale – 9.397.997 lei, în creștere cu suma de 7.043.168 lei față de 
anul anterior. 

Rezultatul activității operaționale a înregistrat un excedent în sumă de 110.891.628 lei. 
 
   Veniturile financiare sunt în sumă de 0 lei, iar cheltuielile financiare sunt în sumă de 

662.091 lei ce reprezintă cheltuieli cu dobânda datorată la Banca Transilvania de către Consiliul 
Judeţean Gorj, pentru creditul contractat, precum și diferențe de curs valutar. 

 
Rezultatul activităţii financiare este un deficit în sumă de  662.091 lei. 
 
Veniturile extraordinare sunt în sumă de 24.973 lei, iar cheltuielile extraordinare sunt în 

sumă de 0 lei, rezultând un excedent al activității extraordinare în sumă de 24.973 lei, în cadrul 
contului de rezultat patrimonial.  
        La data de 31.12.2020, unitatea noastră nu a înregistrat în evidențele contabile, datorii 
contingente.  

 
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 şi ordonanţarea 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. 
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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 31.12.2020 s-au convertit în lei la cursul BNR comunicat pentru data de 31.12.2020. 

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 31.12.2020, facem următoarele precizări: 

Elementele cuprinse în situațiile financiare raportate la data de 31.12.2020 au respectat 
prevederile Legii nr. 82/1991, 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 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 31.12.2020, conform evidențelor contabile de la 
această dată. Angajarea, lichidarea 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 2019 în bilanțul de deschidere al anului 2020; 

-   principiul necompensării, până la data de 31.12.2020, 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 în 
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 31.12.2020 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. 
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   Considerând că proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a 
bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020 şi aprobarea situaţiilor financiare 
anuale întocmite la data de 31.12.2020 respectă prevederile legislației 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 2020 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de  
     31.12.2020 

 
 Având în vedere: 
 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 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. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
 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; 

 Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice nr. 
244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14,  alin. (7), 
ale art. 57, alin. (21) şi ale art. 761, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a 
veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportaţi la 
execuţia bugetelor locale şi macheta de aprobare a bugetului general consolidat al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

 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 
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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 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; 

 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3751 din 13.12.2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019; 

  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3799 din 24.12.2019 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.751/2019; 

 Ordinul nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2020,  
 
 

  luând în considerare: 
 

 Prevederile art. 191, alin. (4), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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”;   
 
 precum şi în conformitate cu: 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/20.02.2020 de aprobare a bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020;  
      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 42/26.02.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
    Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 44/10.03.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
   Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 45/31.03.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
    Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 50/31.03.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
    Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 52/16.04.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
   Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 54/30.04.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
    Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 62/30.04.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 64/19.05.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 73/24.06.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 87/15.07.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 94/31.05.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 105/25.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 107/31.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 121/04.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 123/14.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 124/30.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 139/05.10.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 147/30.10.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
      Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 148/30.10.2020 privind repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj 
pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 157/06.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 158/10.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 160/.11.2020 privind modificarea repartizării 
excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2019; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 173/02.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 176/18.12.2020 privind validarea dispoziției nr. 
1.117/04.12.2020 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 177/18.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu 
general al Judeţului Gorj pe anul 2020; 
 
 

BUGETUL PROPRIU GENERAL INIȚIAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2020 
a fost aprobat la valoarea 615.620.090 lei - la partea de venituri şi în sumă de 650.741.520 lei - 
la partea de cheltuieli, structurat pe următoarele bugete componente: 

 

396.200.620; 
64,36%

219.419.470; 
35,64%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2020 (venituri - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri
proprii

 
 
 

431.322.050; 
66,28%

219.419.470; 
33,72%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2020 (cheltuieli - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din
venituri proprii

 
   

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 
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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 

2020 a fost în sumă 737.561.300 lei - la partea de venituri şi la valoarea de 779.171.630 lei - la 
partea de cheltuieli, structurat după cum urmează:  

                
 

                   

524.724.580; 
67,34%

254.388.160; 
32,65%

58.890; 
0,01%

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2020 (cheltuieli - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii

bugetul fondurilor externe nerambursabile
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Pe bugete componente, situația se prezintă astfel: 

 
I.    BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 

 
- la partea de venituri:  

                        -  prevederi bugetare iniţiale – 396.200.620 lei, din care veniturile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 141.813.520 lei (35,79%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 254.387.100 lei (64,21%); 
                        - prevederi bugetare definitive – 483.114.250 lei, din care veniturile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 168.108.080 lei, reprezentând un procent de 34,80%  şi veniturile 
secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 315.006.170 lei, respectiv un procent de 65,20%; 
                             - încasări realizate – 278.078.235 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 169.946.800 lei (61,11%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 108.131.435 lei (38,89%). 
 

- la partea de cheltuieli: 
                        -  credite bugetare iniţiale – 431.322.050 lei, din care cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 144.523.640 lei (33,51%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 286.798.410 lei (66,49%); 
                        -  credite bugetare definitive – 524.724.580 lei, din care cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 174.103.820 lei (33,18%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 350.620.760 lei (66,82%); 
                             - plăţi efectuate – 271.293.881 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 165.304.327 lei (60,93%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 105.989.554 lei 39,07%). 
 

În anul 2020, din excedentul înregistrat la finele anului 2019, în sumă 48.672.304,39 lei, 
a fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 19/31.01.2020, repartizarea unei 
sume în cuantum de 6.000.000 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, 
repartizare modificată ulterior, pe parcursul execuției bugetare, prin hotărâri ale Consiliului 
Județean Gorj, astfel încât, în forma finală, repartizarea aprobată a fost următoarea: 
- sume în cuantum de 35.611.210 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare; 
- sume în cuantum de 5.999.120 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare, 
alocate în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj (5.904.480 
lei), conform  art. 6 alin. 13 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, precum și în 
bugetul Muzeului Județean "Alexandru Ștefulescu"Gorj (94.640 lei), conform art. 9 alin. 4 din 
O.G. nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice 
centrale cu privire la Centenarul României; 
- sume în cuantum de 7.061.974,39 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 35.921.326,34 lei, având ca scop: 
- acoperirea golurilor temporare de casă aferente secțiunii de secţiunii de funcționare în 

sumă de 1.141.000 lei; 
- acoperirea golurilor temporare de casă aferente secțiunii de secţiunii de dezvoltare în sumă 

de 8.851.961,46 lei; 
 - finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare în sumă de 5.999.120 lei; 
 - finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 19.929.244,88 lei. 
 Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.155/2020 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 
2020, precum şi Contul de execuţie al sursei de finanțare A – buget local la data de 31.12.2020, 
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confirmat de Trezoreria Municipiului Târgu Jiu, după deducerea sumelor utilizate, s-a înregistrat 
pentru anul 2020 un excedent în sumă de 6.784.354,14 lei, rezultând astfel, la finele anului, un 
excedent cumulat în sumă de 55.456.658,53 lei. 

Pe anul 2020, la partea de venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 
483.114.250, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 396.200.620 lei, execuţia 
bugetară a veniturilor încasate la finele anului 2020, înregistrând o valoare de 278.078.235 lei 
(procent de realizare de 57,56%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat 
valoarea 524.724.580 lei, în creştere faţă de valoarea iniţială care a fost de 431.322.050 lei, 
valoarea plăţilor efectuate fiind de 271.293.881 lei (procent de realizare de 51,70%). 

 
Sursele de venituri înscrise în bugetul local pe anul 2020 sunt prezentate în tabelul ce 

urmează, astfel: 
                                                                                                                                   - lei - 

COD DENUMIRE INDICATOR 
PROGRAM 

INITIAL  
2020 

PROGRAM 
DEFINITIV 

2020 

REALIZAT 
2020 % 

  TOTAL VENITURI  396.200.620 483.114.250 278.078.235 57,56 
  I.Total venituri proprii (a+c), din care: 51.436.000 54.897.810 55.135.670 100,43 

04.02 
a. Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit, din care: 49.789.000 53.322.040 53.322.044 100,00 

04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit 43.295.000 46.721.510 46.721.514 100,00 

04.02.04 

sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 6.494.000 6.600.530 6.600.530 100,00 

11.02 
b. Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, din care: 89.212.000 114.613.000 114.212.807 99,65 

11.02.01 

sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pt. finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor  28.090.000 38.567.000 38.304.844 99,32 

11.02.05 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 12.350.000 

 
12.350.000 

 
12.350.000 100,00 

11.02.06 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pt. echilibrare bugete locale 48.772.000 63.696.000 63.557.963 99,78 

  c. Alte surse de venituri proprii  1.647.000 1.575.770 1.813.626 115,09 

16.02 

Taxe pe utilizare bunuri, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 
activităţi, din care: 964.000 907.990 1.100.279 121,18 

16.02.02 impozit pe mijloacele de transport 776.000 683.830 842.136 123,15 

16.02.03 
taxe şi tarife pt. eliberare de licenţe şi 
autorizaţii de funcţionare 188.000 224.160 258.143 115,16 

30.02 Venituri din proprietate, din care: 51.000 51.000 30.707 60,21 
30.02.05 venituri din concesiuni şi închirieri 51.000 51.000 30.707 60,21 

33.02 
Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi, din care: 632.000 607.280 663.803 109,31 

33.02.13 
Contributia de întreținere a persoanelor 
asistate 609.000 589.960 645.326 109,38 

33.02.27 
contribuţia lunară a părinţilor pentru 
întreţinerea copiilor 23.000 16.600 17.757 106,97 

33.02.50 
alte venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi  720 720 100,00 

35.02 Amenzi, penalităţi şi confiscări, din care:  6.590 15.907 241,38 
35.02.50 alte amenzi, penalităţi şi confiscări  6.590 15.907 241,38 
36.02 Diverse venituri, din care:  2.420 2.431 100,45 
36.02.50 Alte venituri   2.420 2.431 100,45 

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri ale  490 499 101,83 
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instituţiilor publice, din care: 

39.02.01 
venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituţiilor publice  490 499 101,83 

42.02. 
d. Subvenţii de la bugetul de stat – total, 
din care: 103.823.440 133.395.140 72.492.233 54,34 

42.02.05 Planuri si regulamente de urbanism  83.300   

42.02.16 

Subvenţii din veniturile proprii ale 
Ministerului Sănătăţii pt. finanţarea 
investiţiilor în sănătate,din care:  3.694.000 3.693.000 

      
    
99,97 

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 
  3.694.000 3.693.000 

 
 
 
 
99,97 

42.02.21 
pentru finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 1.037.000 1.037.000 797.001 76,86 

42.02.28 Subvenții primite din Fondul de Intervenție  23.835.000 23.835.000 100,00 

42.02.51 

Subventii de la bugetul de stat pt. 
finanțarea unor programe de interes 
național   -94.640  

42.02.51.01 

Subventii de la bugetul de stat pt. 
finanțarea unor programe de interes 
național, destinate secțiunii de funcționare 
a bugetului local   -94.640  

42.02.65 
finanțarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală 101.640.850 101.640.850 59.933.609 41,03 

 
42.02.69 
 
 

Subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale necesare sustinerii derularii 
proiectelor  finantate din fonduri externe 
nerambursabile FEN postaderare, aferente 
perioadei 2014-2020 
 1.017.070 2.943.170 2.528.601 85,91 

42.02.73 

Subvenții pentru realizarea activității de 
colectare, transport, depozitare și 
neutralizarea deșeurilor de origine animală 128.520    

42.02.80 
Subventii de la bugetul de stat pt. 
decontarea cheltuielilor pt. carantina  33.300 12.160 36,52 

46.02 Alte sume primite de la UE   -757.955  
46.02.04 Alte sume primite din fonduri    -757.955  

48.02 

e. Sume primite de la UE/ alţi donatori în 
contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, 
af. cadrului 2014-2020din care: 151.729.180 180.208.300 36.995.480 20,53 

48.02.01 
 Fondul European de Dezvoltare 
Regională, din care: 145.918.070 174.397.190 35.717.283 20,48 

48.02.01.01 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anul curent 1.038.430 37.311.630 8.643.992 23,17 

48.02.01.02 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anii anteriori 3.490 2.715.920 2.715.915 100,00 

48.02.01.03 prefinanțări 144.876.150 134.369.640 24.357.376 18,13 

48.02.02 Fondul Social European din care: 5.692.030 646.110 278.726 43,14 

48.02.02.01 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anul curent 5.045.920    

48.02.02.02 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anii anteriori 342.530 342.530 284.628 83,10 

48.02.02.03 prefinanțări 303.580 303.580 -5.902 -1,94 

48.02.15 
Programe comunitare finanţate in 
perioada 2014-2020, din care: 119.080 83.360 110.606 132,68 

48.02.15.01 
sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anul curent 83.360 83.360 110.606 132,68 

48.02.15.02 sume primite în contul plăţilor efectuate în 35.720 0 0  
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ani anteriori 

 
În structură, ponderea veniturilor realizate, pe surse de finanţare, se prezintă astfel: 
 

 
 

 În totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii realizate din activitatea proprie au fost 
prevăzute iniţial în sumă de 1.647.000 lei, comparativ cu veniturile proprii definitive în valoare 
de 1.575.770 lei, execuţia bugetară a acestora cumulând, la finele anului, suma de 1.813.626 
lei, reprezentând un procent de realizare de 115,09% 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 776.000 lei,  programul definitiv 
fiind de 683.830 lei, realizându-se în procent de 123,15%, respectiv în sumă de 842.136 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 188.000 lei, programul 
definitiv fiind de 224.160 lei, înregistrând un procent de realizare de 115,16%, respectiv 
valoarea de  258.143 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 51.000 lei, programul definitiv fiind de 51.000 
lei, din care a fost realizată suma de 30.707 lei, înregistrând un procent de încasare de 60,21% 
raportat la nivelul valoric realizat; 
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- 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 632.000 lei, iar ca prevederi definitive atingând 
suma de 607.280 lei, încasările efective înregistrând o sumă de 663.803 lei, realizările 
reprezentând procentual 109,31% 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 6.590 lei, realizându-se în sumă de 15.907 lei, respectiv în procent 
de 241,38%; 

- Diverse venituri reprezentând taxe pentru eliberarea unor extrase şi copii de pe actele din 
arhiva Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru serviciile de fotocopiere a acestora, etc., au fost 
estimate ca prevedere finală la suma de 2.420 lei, realizându-se în sumă de 2.431 lei, respectiv 
în procent de 100,45%; 

- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, reprezintă veniturile din 
casarea bunurilor scoase din funcţiune şi valorificate, în condiţiile legii, fiind încasate în 
valoare de 499 lei; 

 
 Prin adoptarea Legeii nr. 5 /06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020 s-au repartizat 
Judeţului Gorj sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat astfel: 

  
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 au fost repartizate iniţial în 

sumă de 89.212.000  iar ca prevederi bugetare definitive au cumulat suma de 114.613.000 lei, 
încasările efective fiind de 114.212.807 lei, în procent de 99,65%, după cum urmează: 

 
 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului: 

                        -  prevederi bugetare iniţiale     –  28.090.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive  –  38.567.000 lei; 
                        - încasări realizate                     –  38.304.844 lei (99,32%), 

  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 finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor 
de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul 
special, 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     –   12.350.000 lei; 
                         - prevederi bugetare definitive  –  12.350.000 lei; 
                         - încasări realizate                    –   12.350.000 lei (100%); 
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  pentru echilibrarea bugetelor locale, din care bugetului propriu al Judeţului Gorj i-a revenit 
cota de 27%: 

                        - prevederi bugetare iniţiale      –   48.772.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive  –    63.696.000 lei; 
                        - încasări realizate                     –   63.557.963 lei (99,78%). 
 

Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2020 au fost în sumă de 
49.789.000 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 53.322.040 lei ca prevederi bugetare 
definitive, încasările efective fiind de 53.322.044 lei, respectiv în procent de 100%, detaliate 
astfel: 

 
 cote din impozitul pe venit: 

                        - prevederi bugetare iniţiale          –  43.295.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive       –  46.721.510 lei; 
                        - încasări realizate                     –  46.721.514 lei (100% din totalul prevederilor 

bugetare definitive); 
 
 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale: 

                        - prevederi bugetare iniţiale         –  6.494.000 lei; 
                        - prevederi bugetare definitive     –  6.600.530 lei; 
                        - încasări realizate                   -  6.600.530 lei  (100% din totalul prevederilor  

bugetare definitive). 
 

Pe ansamblu, sumele repartizate din unele venituri ale bugetului de stat în anul 2020, se 
prezintă grafic după urmează: 
 

 
 

Subvenţiile de la bugetul de stat pe anul 2020 au fost în sumă de 103.823.440 lei ca 
prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 133.395.140 lei ca prevederi bugetare definitive, sumele 
încasate fiind în cuantum de 72.492.233 lei (reprezentând 64,34% din totalul prevederilor 
bugetare definitive), după cum urmează: 
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 subvenţii pentru planuri și regulamente de urbanism: 

                       - prevederi bugetare iniţiale        –  0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive    –   83.300 lei; 

                          - încasări realizate                      –   0 lei   
 
 subvenţii pentru finanțarea investițiilor în sănătate : 

                       - prevederi bugetare iniţiale        –  0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive    –   3.694.000 lei; 
                       - încasări realizate                   –  3.693.000  lei  (99,97% față de prevederile bugetare  

definitive); 
 
 subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: 

                       - prevederi bugetare iniţiale         1.037.000 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –  1.037.000 lei; 
                       - încasări realizate              –   797.001 lei  (76,86 % din totalul prevederilor bugetare  

definitive); 
 
 subvenţii primite din Fondul de Intervenție: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –  0 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   23.835.000 lei; 
                       - încasări realizate               –   23.835.000 lei  (100 % față de prevederile bugetare  

definitive); 
 finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   101.640.850 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   101.640.850 lei; 
                       - încasări realizate              –   41.707.241 lei  (41,03% din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 
 
 subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   1.017.070 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   2.943.170 lei; 

           - încasări realizate           –   2.528.601 lei  (85,91% față de prevederile bugetare  
definitive);  

 
 Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a 

deșeurilor de origine animală: 

                       - prevederi bugetare iniţiale      –  128.520 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –  0 lei; 
                       - încasări realizate                 –  0 lei  (0% din totalul prevederilor bugetare  

definitive); 
 
 Subvenții pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină: 

                       - prevederi bugetare iniţiale      –  33.300 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –  33.300 lei; 
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                       - încasări realizate                 –  12.160 lei  (36,52% din totalul prevederilor bugetare  
definitive); 

 
             Sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări pe 
anul 2020 au fost în sumă de 151.729.180 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 
180.208.300 lei ca prevederi bugetare definitive, sumele încasate fiind în cuantum de 
36.995.480 lei (reprezentând 20,53% din totalul prevederilor bugetare definitive), după cum 
urmează: 
 
 Fondul European de Dezvoltare Regională: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   145.918.070 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –   174.397.190 lei; 
                       - încasări realizate                 – 35.717.283 lei (20,48% din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 
  Fondul Social European: 

                       - prevederi bugetare iniţiale      –  5.692.030 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive   –    646.110 lei; 
                       - încasări realizate                   –   278.726 lei;  (43,14% din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 
 
 Programe comunitare finanţate în perioada 2014- 2020: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –     119.080 lei; 
                       - prevederi bugetare definitive  –      83.360 lei; 
                       - încasări realizate                –          110.606   (132,68 % din totalul prevederilor 

bugetare definitive). 
Raportat la prevederile bugetare definitive ale anului 2020  în sumă de 483.114.250 lei, veniturile 
totale realizate au fost în sumă de 278.078.235 lei, reprezentând un procent de realizare de 
57,56%. 
 

 
 
 

 
Cheltuielile înscrise în bugetul local pe anul 2020, pe titluri bugetare, sunt prezentate în 

tabelul de mai jos, după cum urmează:        
                                                             

                        - lei - 
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COD DENUMIRE INDICATOR 
PROGRAM 

INIŢIAL 
2020 

PROGRAM 
DEFINITIV 

2020 

REALIZAT 
2020 % 

 
 TOTAL CHELTUIELI, din care: 431.322.050 524.724.580 271.293.881 51,70 
10 cheltuieli de personal 75.704.000 106.251.790 104.827.722 98,66 
20 bunuri şi servicii 30.165.440 37.161.650 31.350.585 84,36 
30 dobânzi 1.200.000 1.050.000 661.000       62,95 
50 fond de rezervă 500.000 161.360 0 0 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 16.534.940 18.862.120 18.302.250 97,03 

55 alte transferuri 21.000 21.000  0 

58 
proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile, din care: 164.540.170 195.218.170 43.569.900 22,32 

57 asistenţă socială 6.775.000 2.866.100 2.522.156 88,00 
59 alte cheltuieli 10.611.260 10.152.230 10.088.338 99,37 
71 active nefinanciare 122.258.240 151.236.100 58.257.648 38,52 
81 rambursări de credite 3.012.000 3.012.000 3.008.592 99,89 
85 plăţi din anii precedenţi 0 -1.267.940 -1.294.310 102,08 

 
Pe capitole de cheltuieli, ponderea deţinută în totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei 

bugetare, se prezintă astfel: 

25.152.191;
9,27%

2.373.858; 
0,88%

661.140; 
0,24%

887.177;
0,33% 402.110;

0,15%

2.873.368; 
1,06%

13.074.808;
4,82%

27.241.668; 
10,04%

89.303.003; 
32,92%

2.470.027;
0,91%

1.299.892;
0,48%

105.554.639; 
38,91%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2020- 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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Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare 
este capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 38,91%, urmat de capitolul bugetar 
68.02 „Asistenţă socială” reprezentând 32,92% şi de capitolul bugetar 67.02 „Cultură,recreere și 
religie” cu o pondere de 10,04%. 

Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate la nivelul bugetului 
local este prezentată în diagrama de mai jos: 

 

165.304.327; 
60,93%

105.989.554; 
39,07%

Buget local la 31.12.2020
Plăţi efectute pe secţiuni - lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
 

 
Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul 

bugetului local la data de 31.12.2020, se prezintă conform diagramei de mai jos: 
 

 

104.827.722; 
38,27%

31.350.585;
11,45%

661.000; 
0,24%

18.302.250; 
6,68%

43.569.900;
15,91%

2.522.156; 
0,92%

10.088.338;
3,68%

58.257.648; 
21,27%

3.008.592; 
1,10%

-1.294.310;
-0,47%

PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE, 
POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2020 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale administraţiei
publice

proiecte cu finanţare FEN

asistenţă socială

alte cheltuieli

active nefinanciare

rambursări de credite

sume recuperate din anii precedenti
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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 31.12.2020, se prezintă conform diagramei 
de mai jos: 

 

104.827.722; 
62,44%

31.350.585; 
18,67%

661.000;
0,39%

14.136.857;
8,42%

2.522.156;
1,50%

10.088.338;
6,01%

3.008.592;
1,79%

-1.290.923; 
-0,77%

Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de funcționare a 
bugetului local, la data de 31.12.2020 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale administraţiei
publice

asistenţă socială

alte cheltuieli

rambursări de credite

sume recuperate din anii precedenti

 
           

 
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 62,44%, 
cheltuielile cu bunuri și servicii cu o pondere de 18,67%, urmate de transferuri între unități ale 
administrației publice 8,42% 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 
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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; 
- 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”.  
- 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 31.12.2020, 
se prezintă conform diagramei de mai jos: 

 
 

 
Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2020 se 

prezintă după cum urmează: 
 
Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”  

          - credite bugetare iniţiale – 27.216.350 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 22.819.260 lei (83,84%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 4.397.090 lei (16,16%); 

4.165.393;
3,93%

43.569.900;
41,11%58.257.648;

54,96%

-3.387; 
0,00%

Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local, la data de 
31.12.2020 - lei

transferuri intre unitati ale administratiei publice

proiecte cu finanţare externă nerambursabilă

active nefinanciare

sume recuperate din anii precedenți
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          - credite bugetare definitive – 29.102.380 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 23.140.470 lei (79,51%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 5.961.910 lei (20,49%); 
            -  plăţi efectuate – 25.152.191 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 21.790.027 lei (86,63%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
3.362.164 lei (13,37%). 
 

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: 
 
 19.241.803 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, indemnizaţiile de delegare, precum şi plata voucherelor de 
vacanță, plătibile în condițiile legii;   
 

 1.214.433 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: 
 

 20.984 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; 

   21.546 lei  - materiale pentru curăţenie; 
 163.436 lei - încălzit, iluminat şi forţă motrică (consum energie electrică şi gaze); 
  21.182 lei - apă, canal şi salubritate (apă, canal şi ridicat gunoi – contracte cu operatorii 

economici de specialitate); 
 73.155 lei - carburanţi şi lubrifianţi (contravaloare bonuri benzină şi motorină pentru 

autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean); 
 2.028 lei - transport (sume alocate pentru decontarea consumului de carburanţi); 
 90.102 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); 

 488.911 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.); 

 12.486 lei - reparaţii curente (revizii şi reparaţii auto); 
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 49.521 lei - obiecte de inventar (au fost achiziţionate imprimante, monitoare, hard extern, 
mobilier, aparat aer condiționat, etc); 

 230 lei - deplasări interne şi externe, detaşări, transferări (au fost decontate serviciile de 
deplasare pentru delegaţiile care s-au deplasat în interes de serviciu); 

 13.982 lei - cărți, publicații și materiale documentare; 
 10.500  lei – pregătire profesională; 
 104.234 lei - reclamă şi publicitate (publicare anunţuri diverse, c/val servicii mass-media, în 

condiţiile legii); 
 2.562 lei - protocol şi reprezentare (produse şi obiecte de protocol şi reprezentare, potrivit 

actelor normative în vigoare şi/sau plafoanelor reglementate prin lege); 
 15.453 lei - prime de asigurare non - viaţă (asigurările CASCO şi RCA la autoturismele din 

dotare); 
 124.121 lei - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
 

 
 52.000 lei – transferuri între unități ale administrației publice, reprezentând sume alocate  

din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al 
Județului Gorj pe anul 2020, conform prevederilor art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se stipulează că 
fondul de rezervă bugetară „…se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe 
bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități 
naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în 
situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din inițiativă 
proprie”, transferuri din bugetul Județului Gorj către bugetul U.A.T.O. Târgu Cărbunești ce au fost 
utilizate pentru asigurarea cofinanțării aparaturii și echipamentelor medicale achiziționate de către 
Spitalul de Urgență  Târgu Cărbunești, cu finanțare de la bugetul de stat.  

 
 1.961.177 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  

 
1. START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021 
 

Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” a fost depus, spre finanțare, încă din luna 
noiembrie a anului 2016 de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de 
lider, în parteneriat cu U.A.T. - Județul Gorj (partener 1) și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din 
Târgu Jiu (partener 2), în cadrul Apelului de proiecte - România Start Up Plus, Axa Prioritară 3 - 
Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii - Activități independente, antreprenoriat 
și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și 
mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
 
 

 Obiectivul general al proiectului ”START-UP PENTRU 
EXCELENȚĂ” îl reprezintă dezvoltarea antreprenoriatului în 
Regiunea Sud - Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană. Dezvoltarea de noi activități 
economice va contribui, totodată, la creșterea gradului de ocupare a 
populației din Regiunea Sud - Vest Oltenia.  
 
        Proiectul este adresat unui număr de peste 300 persoane fizice 
(șomeri/persoane inactive/persoane care au un loc de muncă și vor 
să înființeze o afacere, în scopul creării de noi locuri de muncă), 
care doresc să dezvolte o afacere non-agricolă în Regiunea Sud-
Vest Oltenia și subvenționarea a 46 de planuri de afaceri ale 



 20 

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; 
 
        Cheltuieli totale aferente anului 2020 au fost în sumă de 1.037.430,14 lei. 
 
 
2. ”EFICIENTIZAREA PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL” 

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

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

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

 
 Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, prin propunerea de a realiza Strategia de 
dezvoltare județeană 2021 - 2027 și Planul strategic instituțional, își dorește un management 
orientat spre performanță, ce implică planificare strategică și bugetară multi - anuală pornind de la 
programe, asigurarea participării informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor 
afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice. 

 
 Pentru furnizarea serviciilor care simplifică actul administrativ din cadrul U.A.T. - Județul 
Gorj, prin solicitarea de finanțare s-a propus achiziționarea unui sistem informatic integrat compus 
din: sistem de management al documentelor, arhiva digitală pentru documentele cu valoare 
operațională în prezent, sistem GIS pentru capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, 
analiza și vizualizarea datelor referențiale geografic sau geospațiale necesare simplificării 
procedurilor de obținere a certificatelor/avizelor de acces la drum. 
 
 În cadrul proiectului se vor dezvolta soluții integrate pentru capturarea și arhivarea 
electronică a documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice, prin 
urmare, se va realiza digitizarea arhivei U.A.T. - Județul Gorj prin scanarea documentelor, 
indexarea/extragerea datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date. 
Retro - digitalizarea documentelor din arhivă va avea ca scop crearea unei arhive de copii digitale 
ale documentelor tradiționale existente în arhiva instituției care prezintă valoare operațională.  
 
 
 Valoarea totală a proiectului este de 3.528.197,83 lei (inclusiv TVA) din care: 

- 2.998.968,16 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 
85%; 

- 458.665,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național reprezentând 13%; 
- 70.563,94 lei cofinanțare U.A.T. - Județul Gorj, reprezentând 2%.   

 
 Perioada de implementare a proiectului ”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel 
Organizațional” (EPSO), Cod SMIS 125603 este de 36 luni, respectiv din data de 21.01.2019, 
până la data de 21.01.2022, conform actului adițional nr. 1, la contractul de finanțare nr. 
310/21.01.2019. 
 
 Cheltuielile totale pe anul 2020, au fost în sumă de – 923.746,90 lei, din care: 

- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 18.474,94 lei; 
- Contribuția de la bugetul de stat – 120.087,09 lei; 
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 785.184,87 lei; 

 
 1.326.986 lei – alte cheltuieli, alocate pentru: 

 
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 
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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 2019, a fost 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. 584/12.12.2017, înregistrată la Consiliul 
Județean Gorj sub nr. 17.731/27.12.2018, s-a solicitat prevederea în bugetul propriu al județului 
Gorj pe anul 2019, a sumei de 59.642 lei, calculată după formula: 361.467 locuitori x 0,165 
lei/locuitor.  
    
 Cuantumul cotizației în sumă de 58.834,21 lei, ce revine județului Gorj, în calitate de 
membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România a fost calculat în funcție de 
numărul populației județului, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Direcția 
Județeană de Statistică Gorj, prin adresa nr. 4927/10.12.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 
sub nr. 17723/10.12.2019, din care rezultă că județul Gorj are o populație de 356.571 locuitori. 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 27 din 20.02.2020, în 
bugetul propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 58.834,21 lei, reprezentând 
cotizația aferentă anului 2019, ce revenea Consiliului Județean Gorj în calitatea de membru al 
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. 
 

Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 
31.12.2020, a fost în cuantum de 58.834,21 lei, la nivelul sumei bugetate. 
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2. CONTRIBUȚIE  LA  AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD - VEST OLTENIA 

(ADR S - V OLTENIA) 
 
 

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. 
 

Potrivit art. 7, alin. (3) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 
modificările și completările ulterioare ”sumele reprezentând contribuţiile financiare ale consiliilor 
judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în 
condiţiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii 
distincte, denumită Dezvoltare şi promovare regională”. 
 

De asemenea, potrivit art. 10, alin. (1), lit. b) 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: (….)contribuţii din bugetele proprii ale 
judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie 
prin bugetele respective”. 
 

Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin 
organele administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi organismele 
regionale specializate, cu consultarea partenerilor socio-economici implicaţi, în scopul asigurării 
creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite 
în regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii 
decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene. 
 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud - 
Vest Oltenia, alături de judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, prin efectul aprobării Hotărârii 
Consiliului Judeţean Gorj  nr. 25/19.10.1998. 
 
Prin adresa nr. 895 din 16.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 682 din 
16.01.2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat Consiliului Județean 
Gorj să prevadă în bugetul propriu pe anul 2020, suma de 1.069.713,00 lei (calculată după formula: 
356.571 locuitori x 3 lei/locuitor), reprezentând contribuția Județului Gorj, destinată decontării 
cheltuielilor de organizare și funcționare ale agenției.  
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a propus o majorare a contribuției de la 2,6 
lei/locuitor, la 3 lei/locuitor, având în vedere următoarele: 

- programele de finanțare gestionate de agenție în calitate de Organism Intermediar pentru 
POR 2014-2020 - 32 de priorități de intervenție - care presupun un volum foarte mare de 
muncă și implicit o creștere a numărului de angajați; 

- continuarea activităților de implementare și monitorizare ex-post pentru proiectele finanțate 
din POR 2007-2013; 

- continuarea activităților de raportare pentru programul PHARE (PHARE 2005 și 2006); 
- 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; 
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- creșterea nivelului salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2020 la 2.230 lei; 
- preluarea funcției de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltarea Sud-Vest Oltenia și activitățile specifice ce 
vizează organizarea Autorității de Management, precum și pregătirea viitoarei perioade de 
programare 2021-2027; 

- angajarea de personal în vederea asigurării funcționalității Autorității de Management; 
- alte activități specifice derulate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

 
Suma de 1.069.713, ce revine Județului Gorj, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2020, datorată de Județul Gorj, în calitate de județ 
component al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost calculată în funcție de numărul 
populației județului. 
 
 În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26 din 20.02.2020, în bugetul 
propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 1.069.713,00 lei, reprezentând contribuția 
aferentă anului 2020, 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 
31.12.2020, a fost în cuantum de 1.069.713,00 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: 

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;  
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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. 

 
 În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, în 
bugetul propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, ce revine Județului 
Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat-membru fondator al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 
 
     Suma  virată, cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2020, 
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 
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de 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 
31.12.2020, 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 
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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!”. 
 
 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. 25 din 20.02.2020, în bugetul 
propriu al județului Gorj pe anul 2020, a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei, reprezentând 
cotizația aferentă anului 2020, ce revenea Consiliului Județean Gorj către Asociația pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj.  
 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 102 din 31.07.2020 a fost majorată, în anul 
2020, cotizația anuală ce revine Județului Gorj, cu suma de 40.000lei. 
 
 Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 
31.12.2020, a fost în cuantum de 60.000 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. 
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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. 

 
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. 

 
În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, în bugetul 

propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, ce revine Județului Gorj, prin 
Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni”. 

 
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2020, 

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. 

 
Cotizația fiecărui membru al asociației a fost stabilită și aprobată prin statutul asociației și 

reprezintă 0,01 lei/locuitor. 
 
În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, în bugetul 

propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 3.565,71 lei, ce revine Județului Gorj, 
prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației Localităților  și 
Zonelor Istorice și de Artă din România 

 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 

31.12.2020, a fost în cuantum de 3.565,71 lei. 
 
 

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. 
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 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.  

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, în bugetul 
propriu al județului Gorj pe anul 2020, a fost prevăzută suma de 5.000 lei, reprezentând cotizația 
aferentă anului 2020, 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 
31.12.2020, a fost în cuantum de 5.000 lei. 

 
9. 109.873 lei – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, efectuate în 

concordanță cu prevederile 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. 

 
 1.400.987 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor 

cheltuieli de investiţii: 
 servicii de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) implementat la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 – 2.775,08 lei; 
 laptop – 2 buc, în valoare  cumulată de 9.996 lei; 
 achiziționarea unor active - bunuri imobile din patrimoniul debitorului Întreprinderea de 

drumuri și Poduri Gorj SA (conform PV licitație nr. 2921/05.11.2020), conform referatului 
de necesitate nr.15413/19.11.2020, întocmit de aparatul de specialitate din cadrul Consiliului 
Județean Gorj, în sumă totală de 1.388.216 lei. 
 
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 45.195 lei. 

 

19.241.803;
76,23%

1.214.433;
4,81%

52.000; 
0,21%

1.961.177;
7,77%

1.326.986;
5,26%

1.400.987;
5,55% -45.195;

-0,18%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  LA 
CAP. BUGETAR 51.02 „AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI  ACȚIUNI EXTERNE”, 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2020 - lei   

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
proiecte cu finanțare din FEN aferente 
cadrului financiar 2014-2020
alte cheltuieli

active nefinanciare

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 9,27%, iar 
în totalul acestui capitol, cheltuielile de personal dețin 76,23%, cheltuielile aferente proiectelor 
cu finanțare din fonduri externe nerambursabile dețin o pondere de 7,77%, titlul ,,active 
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nefinanciare” dețin o pondere de 5,55%,  ,,alte cheltuielile” cumulează o pondere de 5,26%, 
iar sumele utilizate în cadrul titlului ,,bunuri  și servicii” reprezintă o pondere de 4,81% etc.  
 

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”  
 

- creditele bugetare iniţiale au fost în sumă de 3.237.000 lei, reprezentând cheltuieli ale 
secţiunii de funcţionare; 

- creditele bugetare definitive, au fost în sumă de 2.874.360 lei, reprezentând cheltuieli ale 
secţiunii de funcţionare; 

- plăţile efectuate au fost în sumă totală de – 2.373.858 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 și cheltuieli pentru alegerile locale.  

 
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 

2020 un buget iniţial în sumă de 2.208.000 lei, în bugetul definitiv s-a prevăzut valoarea de 
2.174.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 1.896.663 lei (87,24%), plăți detaliate pe 
titluri de cheltuieli astfel: 

 1.812.460 lei au fost alocaţi pentru titlul ”cheltuieli de personal” (95,56% din totalul 
plăților); 

 91.487 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (4,82% 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;  

 14 lei, reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, efectuate în 
concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 60/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

 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 7.298 lei reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de 
concedii medicale recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 
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Plăţile efectuate au avut ca sursă de finanțare atât sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului – 222.000 lei cât și 
sume alocate din veniturile bugetului local – 1.674.663 lei. 

 
2.     Structura Teritorială  pentru Probleme Speciale Gorj 
 
Pentru anul 2020, atât în bugetul inițial, cât și în bugetul final au fost programate fonduri în 

sumă de 12.000 lei, iar plățile au cumulat valoarea de 10.788 lei, repartizate astfel:. 
- bunuri și servicii – 4.808 lei 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. 

- active nefinanciare – 5.980 lei, alocați pentru achiziționare unui laptop. 
 
3.  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj        
 
În vederea susţinerii desfăşurării fluente şi continue a activităţilor specifice acestei structuri 

de specialitate, pentru anul 2020, atât în bugetul inițial, cât și în bugetul final au fost programate 
fonduri în sumă de 517.000 lei, repartizate pentru cheltuieli de personal, înregistrându-se plăți la 
valoarea de 456.522 lei (88,30%), ce au reprezentat plata indemnizațiilor membrilor ce fac parte 
din comisia Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 

 
4. Sume alocate conform prevederilor legale,  pentru alegerile locale desfășurate în anul 

2020, în cuatum de 10.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 9.885 lei la titlul „bunuri 
și servicii”, pentru efectuarea cheltuielilor ce se asigură din bugetul propriu al județului, prevăzute 
în Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări 
și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, respectiv la art. 10, alin. (4): „Președinții consiliilor 
județene și primarul general al municipiului București asigură, sub coordonarea prefecților, sediile 
și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție județeană (…) precum și 
materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității acestora”. 
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            5. Fond de rezervă bugetară, constituit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice 
locale 
 

În bugetul Judeţului Gorj pe anul 2020, 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 încât, la finele anului, a cumulat valoarea de 161.360 lei. 

 
 

2.268.982,00; 
95,00%

106.180,00;
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În totalul cheltuielilor bugetare efectuate aferente anului 2020, capitolul bugetar 54.02 „Alte 

servicii publice generale” deţine o pondere de 0,87%, iar în totalul acestui capitol bugetar, 
cheltuielile de personal cumulează o pondere de 95,00 %, urmate de cheltuielile cu bunuri şi 
servicii ce deţin o pondere de 4,45%. 

 
Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – cheltuielile au fost aprobate în bugetul 

iniţial, în cadrul secţiunii de funcţionare, în cuantum de 1.201.000 lei, cumulând în bugetul 
definitiv valoarea de 1.051.000 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 661.140 lei (62,91%), 
reprezentând dobânzi bancare în sumă de 661.000 lei și comisioane bancare în sumă de 140 
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 2020, acest capitol bugetar deţine 
0,24%. 

 
Cap. 60.02 „Apărare”  
 

  - credite bugetare iniţiale – 989.340 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 
suma de 959.340 lei (96,97%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 30.000 lei 
(3,03%); 
- credite bugetare definitive – 998.340 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 
suma de 968.340 lei (96,99%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 30.000 lei 
(3,01%); 
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 - plăţi efectuate – 887.177 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 
857.191 lei (96,62%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 29.986 lei (3,38%). 

 
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 
 

 857.191 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, programate în cadrul secţiunii de 
funcţionare, din care: 

 
 Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj  

 
În vederea asigurării unor condiții optime de desfășurare a activității personalului Centrului 

Militar Județean Gorj, în cursul anului 2019, a fost elaborată și recepționată documentația tehnică și 
au fost contractate lucrările. 

 În anul 2020, lucrările au fost finalizate și recepționate, valoarea totală achitată fiind  în 
sumă de 577.693,62 lei, la care se adaugă contravaloarea serviciului de asistență tehnică prin 
diriginte de șantier, asistența tehnică din partea proiectantului și cote legale în sumă de 9.762,71 lei. 

 

   
 
Au fost executate lucrări de reparații, constând în: 

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

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

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

porțiunea unde au fost dezafectate sobele); 
- montare, în biroul de documente clasificate, a unui paravan de protecție din tâmplărie PVC; 
- reparații tencuieli exterioare, desprinse; 
- reparații la scările de acces deteriorate, prezentând pericol de accidentare a personalului, 

montare balustradă (mână curentă) și placare cu gresie antiderapantă și covor antiderapant;  
- reparații învelitoare (coame desprinse, țigle sparte și desprinse ce puteau  produce accidente); 
- reparații/înlocuire jgheaburi și burlane deformate și desprinse. 

   
 
 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 
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desfăşoară personalul angajat, reparații curente, abonamente presă, precum și plata asigurărilor la 
autoturismele din dotare. 

 
 29.986 lei – active nefinanciare, programate în cadrul secţiunii de dezvoltare pentru 

achizitionarea de licențe antivirus Bidefender Total Security (2 buc) și licențe soft 
Windows (33 buc),  necesare pentru calculatoarele din dotarea unității. 

 
  
Acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 0,33% în totalul cheltuielilor bugetare 

realizate la finele anului 2020. 
 

 
Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”  
 
- credite bugetare iniţiale – 245.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 221.570 lei (90,23%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
24.000 lei (9,77%); 

- credite bugetare definitive – 493.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 469.570 lei (95,14%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 
24.000 lei (4,86%); 
             -  plăţi efectuate – 402.110 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 380.742 lei (94,69%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 21.368 lei 
(5,31%). 

 
 
 

Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 
 
 380.742 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. 

 



 35 

 21.368 lei – active nefinanciare, efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare pentru 
achiziționarea unui rezervor carburant cu pompă destinat transportului carburantului lichid și a 
unei tărgi universale de salvare UT2000 . 

 
 

 
 
 

 
  
 
În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol reprezintă un procent de 0,15%. 
 
 
Cap. 65.02 „Învăţământ”  

        
           - credite bugetare iniţiale – 7.949.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 6.949.000 lei (87,42%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 1.000.000 lei (12,58%); 
           - credite bugetare definitive – 4.250.100 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 3.250.100 lei (76,47%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 1.000.000 lei (23,53%); 
             -  plăţi efectuate – 2.873.368 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 2.873.003 lei (99,99%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 365 lei 
(0,01%). 

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

şi activitatea specifică celor două instituţii de învăţământ, Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Gorj şi, respectiv, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, 
instituții finanţate parţial de la bugetul de stat, conform Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe 
anul 2020, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului, pentru cheltuielile privind întreţinerea curentă şi pentru 
acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul 
special, precum și din surse proprii alocate din bugetul propriu general al Judeţului 
(transportul la și de la locul de muncă).  
 

 
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 
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1. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj  
 

Bugetul iniţial pentru anul 2020, în sumă de 1.108.000 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii 
de funcţionare, a fost majorat prin rectificări bugetare, ajungând în formă definitivă la valoarea de 
1.360.000 lei, efectuîndu-se plăţi în sumă de 1.207.404 lei (88,78%). 

 
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 37.066 lei 
(81,70%), reprezentând cheltuieli cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, 
acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit căreia: 
,, art 105. (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte 
cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanţarea 
de bază a unităţilor şcolare.   
       (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru 
următoarele categorii de cheltuieli:   
   a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;   
   b) subvenţii pentru internate şi cantine;   
   c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;   
   d) cheltuieli cu bursele elevilor;   
   e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);   
   f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform 
legii;   
   g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul 
preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;   
   h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul 
sistemului de învăţământ;   
   i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, 
preşcolari şi elevi;   
   j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;   
   k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale.   
   l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază.  
 Art. 106.- finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de 
management administrativ-financiar încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar 
şi primarul localităţii/primarul de sector în a cărei/cărui rază teritorială se află unitatea de 
învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector, în cazul şcolilor 
speciale.”  
   

- cheltuieli privind bunuri şi servicii – au fost prevăzute credite bugetare atât în forma 
iniţială, cât şi în forma definitivă în sumă de 650.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în 
cuantum de 649.301 lei (99,89%);  

 
 Astfel, în vederea desfăşurării activităţii specifice, în bugetul instituției au fost alocate 
credite bugetare necesare achiziționării de furnituri de birou și diverse materiale consumabile, 
materiale de întreținere și curățenie, cheltuieli de încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal, 
salubritate, carburanți, materiale auto și piese de schimb, cheltuieli aferente transportului pentru 
formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic, cheltuieli de telefonie și internet, servicii 
mentenanță, cărți și materiale documentare necesare desfășurării procesului de învățământ, 
cheltuieli de pregătire și formare profesională, asigurări auto, analize medicale, servicii de pază, 

act:139852%2045726993
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precum și o serie de obiecte de inventar (necesare achiziţionării de material didactic pentru 
formaţiunile de lucru ale instituţiei, achiziţionării de material sportiv, echipamente pentru atelierele 
şcoală şi atelierul de întreţinere ale instituţiei), inclusiv cheltuieli de reparații curente. 
  

Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii, articolul bugetar ,,reparaţii curente” 
cumulează o valoare de 190.830 lei, sumă necesară pentru: 

 
 înlocuire tablă de tip Lisă cu tablă de tip Lindab (787 mp) cu montare ștacheți de susținere și 

parazăpezi la corpul B al clădirii; 
 lucrări de reparații corp clădire B, necesare pentru obținerea autorizației de securitate la 

incendiu constând în lucrări demontare lambriu, lucrări curățare tencuială pereți, lucrări 
tencuire pereți și armare cu fibră de sticlă, aplicare tencuială minerală siliconată (438 mp), 
lucrări reparații șpaletărie (146 mp); 

 reparații bibliotecă - constând în reparații pardoseală – 33 mp, lucrări demontare pardoseli 
parchet laminat și parchet lemn -33 mp, lucrări montare parchet laminat 8 mm trafic intens, 
plintă folie 3 mm – 50 mp, lucrări demontare lambriu lemn, curățare tencuială pereți, lucrări 
tencuire pereți și armare fibră de sticlă - 30 mp, aplicare tencuială minerală siliconată – 45 
mp, lucrări zugrăveli vopsea lavabilă – 98 mp; 

 lucrări de zugrăveli atelier alimentație publică - 100 mp; 
 
 - asistenţă socială – au fost prevăzute în forma iniţială credite bugetare în sumă de 238.000 lei, au 
cumulat în bugetul definitiv valoarea de 490.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă 
386.087 lei (78,79%),  sume alocate, prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe ul 2020, din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţului, în vederea acordării unor ajutoare sociale, în numerar, pentru copiii/ elevii/ tinerii cu 
cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului 
nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, 
recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din 
cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat şi Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 
pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) 
din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
 
- alte cheltuieli – au fost prevăzute în forma iniţială cât și finală, credite bugetare în sumă de 
140.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă 134.950 lei (96,39%), reprezentând sume 
necesare acordării unor burse școlare pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru Educație 
Incluzivă Tg - Jiu în anul școlar 2019 - 2020, precum și burse de ajutor social. 

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

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

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

 nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, 
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 
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 nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare 
și de șes, și de 40 000 mp, în zonele montane.” 

       La fundamentarea sumei mai sus menționată, s-au avut în vedere prevederile H.C.J. nr. 
20/30.01.2020,  prin care au fost aprobate numărul  și cuantumul burselor elevilor școlarizați în 
cadrul Centrului Școlar pentru Educașie Incluzivă Tărgu Jiu, pentru anul școlar 2019-2020. 
  

În bugetul realizat, ponderea cheltuielilor se prezintă după cum urmează:  
    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Din totalul plăţilor efectuate însumând 1.207.404 lei, valoarea de 649.301,03 lei a fost 

alocată din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului, deţinând o pondere de 53,78%, 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 și bugetul final pentru anul 2020, în sumă de 341.000 lei, au reprezentat 
cheltuieli ale secţiunii de funcţionare, înregistrând plăți în sumă de 297.233 lei (87,17%). 
 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  
 

 - cheltuieli de personal – au fost prevăzute credite bugetare în forma iniţială în sumă de 
60.000 lei, în forma definitivă în sumă de 46.500 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 
29.806 lei (64,10%), 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 – au fost prevăzute credite bugetare în forma iniţială 
în sumă de 281.000 lei, în forma definitivă în sumă de 294.500 lei, din care s-au înregistrat plăţi 
în cuantum de 267.427 lei (90,81%);  
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  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, recertificarea semnăturii electronice, etc.  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din totalul plăţilor efectuate însumând 297.233 lei, valoarea de 267.427 lei a fost alocată 
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţului, deţinând o pondere de 89,97%, diferența în sumă de 29.806 lei reprezentând 
alocaţii bugetare din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Gorj. 

 
3 Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj  

 
 Bugetul iniţial pentru anul 2020, în sumă de 6.500.000 lei, reprezentând cheltuieli ale 
secţiunii de funcţionare, a fost diminuat prin rectificări bugetare, ajungând în formă definitivă la 
valoarea de 2.549.100 lei, din care s-au înregistrat plăți sumă de 1.368.731 lei. 

 
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  
 

-  bunuri și servicii - au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 210.000 lei, din care s-au 
înregistrat plăţi în cuantum de 29.298 lei (13,95%), pentru aplicarea prevederilor capitolului XV 
din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative în domeniul 
transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, respectiv pentru 
îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, Consiliul Județean Gorj fiind obligat să 
asigure decontarea a 50% din totalul cheltuielilor pe care le au operatorii de transport public 
județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, cu transportul elevilor școlarizați în altă 
localitate decât localitatea de domiciliu. 

 
- asistenţă socială – au fost prevăzute în forma iniţială credite bugetare în sumă de 5.500.000 
lei, au cumulat în bugetul definitiv valoarea de 1.339.100 lei, din care s-au înregistrat plăţi în 
sumă 1.339.068 lei (99,99%),  respectiv pentru desfășurarea „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 
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lactate fără adaos de lapte praf,  din care: pentru copiii preşcolari – 234.661 lei, elevii din 
învăţământul primar – 618.159 lei şi gimnazial – 486.248  lei. 

Sursele de finanţare alocate acestui program guvernamental au provenit din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţului. 
 

- 365 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  
financiar 2014-2020, plăți aferente proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” cod SMIS 122828 

 
Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, are în implementare proiectul „Extindere și 

dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” COS SMIS 122828, în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare 
la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu. 

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019, semnat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT - Județul Gorj, în calitate 
de beneficiar al finanțării. 
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației 
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu.  

Prin atingerea obiectivului general va crește nivelul de confort și funcționalitate și va fi 
asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice pentru o educație de 
calitate și creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la 
desfășurarea activităților educaționale pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). 
Se va avea în vedere crearea spațiilor adecvate, astfel încât să corespundă din punct de vedere al 
necesității și conformării suprafețelor – Hotărârea nr. 1251 din 2005.  

2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare  - care 
vizează asigurarea facilităților necesare pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), 
din punct de vedere al „măsurilor de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, 
recuperare și protective speciale a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din 
cadrul sistemului de învățământ” – Hotărârea nr. 1251 din 2005. 

Valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Târgu–Jiu” este de 8.106.518,79 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a 
U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 4.216.425,24 (inclusiv T.V.A), astfel:  

 contribuția la cheltuieli eligibile 79.389,66 lei, inclusiv T.V.A. 
 contribuția la cheltuieli neeligibile 4.137.035,58 lei, inclusiv T.V.A. 

   Total nerambursabil este 3.890.093,55 inclusiv T.V.A. 
Prin investiția propusă se urmărește realizarea  : 

 Atelier pentru activități de pre-profesionalizare; 
 Centru de documentare și informare pentru învățământul special și special integrat; 
 Atelier de instruire practică învățământ profesional special; 
 Sală de educație plastică și artterapie; 
 Sală de ludoterapie; 
 Sală pentru activități de kinetoterapie.  
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Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate cheltuieli totale în sumă de 365,00 lei, lei, din 
care: 

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile  – 365,00 lei; 
 

 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 65.02 „Învăţământ” deţin o pondere de 1,06 %, iar în totalul acestui capitol, 
cheltuielile privind asistenţa socială deţin o pondere de 60,04%, cheltuielile cu bunuri şi servicii 
cumulează o pondere de 32,92%, cheltuielile de personal reprezintă 2,33 %, iar cheltuielile cu 
proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile dețin o pondere de 0,01%. 
 

Cap. 66.02 „Sănătate”   
              

             - credite bugetare iniţiale – 29.565.880 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 1.981.300 lei (6,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 27.584.580 lei (93,30%); 
             - credite bugetare definitive – 55.700.340 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 2.511.220 lei (4,51%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 53.189.120 lei (95,49%); 
                - plăţi efectuate – 13.074.808 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 2.458.150 lei (18,80%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
10.616.658 lei (81,20%). 

 
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 

 
 1.958.150 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, reprezentând plăţi efectuate aferente 

unor lucrări de reparaţii curente, respectiv: 
 

1. Obiecte de inventar - pat spital cu saltea și noptieră – 688 bucăți  
 
În cursul anului 2019, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a solicitat alocarea fondurilor 

pentru achiziționarea a 688 paturi spital cu saltea și noptieră, pentru înlocuirea, în cadrul secțiile 
medicale, a paturile existente care sunt foarte vechi, s-au rupt și nu mai pot fi reparate, în acest sens, 
încheindu-se contractul de furnizare nr.17229/04.12.2019. 
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În anul 2020, acestea au fost furnizate și recepționate, decontându-se suma de 1.561.299 lei. 
 

2. Reparații curente drum acces, parcare și trotuare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj 
 
Curtea interioară a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna 

Runcu, județul Gorj, a fost afectată de lucrări de curăţire a vegetaţiei arbustifere nefolositoare şi 
mărăcinilor, costurile aferente fiind suportate din bugetul propriu al spitalului. Pe suprafaţa situată 
între drumul de acces şi clădirea spitalului, au fost amenajate, cu resurse proprii, spaţii verzi, 
urmând să fie plantați arbuşti ornamentali şi flori, amplasate bănci şi măsuţe, pentru  asigurarea 
unui ambient cât mai plăcut, important în recreerea pacienților. 

Pentru anul 2020, s-a relevat necesitatea unor lucrări de reparaţii curente la drumul de acces, 
parcare și trotuare, astfel: 

-   suprafaţa cuprinsă de la intrarea în unitatea medicală până în dreptul centralei termice, 
aproximativ 3000 m², constând în: montare/înlocuire borduri degradate şi montare covor asfaltic 
peste stratul actual, degradat în timp, datorită utilajelor care s-au deplasat pentru efectuarea de 
activități  diverse; 

-   suprafaţa ce cuprinde accesul prin spatele clădirii spitalului, din dreptul vilei medicilor, până  
în dreptul centralei termice, suprafața din spatele garajelor situate la subsolul clădirii salinei și 
porțiunea de drum din dreptul centralei termice spre depozitele de alimente, constând în: lucrări de 
nivelare, aplicare strat suport și montare covor asfaltic, aproximativ 1330 mp. 

 Lucrările au fost finalizate și recepționate, decontându-se suma de 363.556 lei. 
 

3. Cheltuieli pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății  
 
În vederea achitării cheltuielilor impuse autorităților administrației publice locale prin 

H.G. nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru 
carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume de 
bani din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare, în condițiile existenței stării de urgență la nivelul țării noastre și având în vedere situația 
epidemiologică generată de noul Coronavirus - COVID 19, cu adresele nr. 12758/13.04.2020, nr. 
nr.1/13152/16.04.2020, respectiv, nr. 13590/21.04.2020 înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub 
nr. 5242/13.04.2020, nr. 1/5325/16.04.2020, respectiv nr. 1/5325/21.04.2020, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu Jiu a solicitat asigurarea de servicii de cazare pentru personalul medico-sanitar și a 
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transmis lista cu personalul angajat pentru care s-a estimat că se va solicita cazare, masă și apă în 
condițiile prevăzute de lege (189 persoane). 

În procesul de executare a contractului nr. 5029/08.04.2020, încheiat cu Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Gorj, cu adiționările ulterioare, s-au înregistrat cheltuieli efective în sumă de 
33.295 lei, din care: 

- pentru servicii cazare: 26.030 lei; 
- pentru servicii asigurare hrană și apă: 7.265 lei. 

 Aceste sume fac obiectul procedurii de decontare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 
201/2020, în relația cu Ministerul Sănătății, prin efectul contractului menționat mai sus. 

Astfel, în anul 2020, pentru aceste cheltuieli, s-a decontat suma de 33.295 lei. 
 

 4.665.393  lei - reprezintă transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 
respectiv sume acordate sub formă de: 
- subvenții din bugetul propriu al Judeţului Gorj (500.000 lei) pentru finanţarea cheltuielilor 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu privind materiale sanitare achiziționate în scopul 
aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19; 
- subvenţii de la bugetul de stat (3.693.000 lei) şi din bugetul propriu al Judeţului Gorj (472.393 lei) 
pentru finanţarea echipamentelor și aparaturii medicale, achiziționate conform listelor de investiții 
aprobate de către Ministerul Sănătății, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, 
înregistrându-se plăți în cuantum de 4.165.393 lei. 

 
 552.108 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului  financiar 2014 - 2020, plăți aferente următoarelor proiecte: 
 

1. „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor 
Vladimirescu”, Cod SMIS 110328 

 
Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului 

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

Proiectul 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. 

Conform Hotărîrii Consiliului Județean nr. 24 din 26.02.2021 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului 
„Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor 
Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect, bugetul total al proiectului este de 33.915.090,50 
lei, din care: 17.380.169,17 lei finanțare nerambursabilă și 16.534.921,33 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;  
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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; 
- 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%. 
Plățile totale aferente anului 2020 au fost în sumă de 72.804,79 lei, din care: 

- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 1.254,00 lei; 
- contribuția de la bugetul de stat – 8.151,00 lei; 
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 53.295,00 lei; 
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 10.104,79 lei. 

 
2. ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația 
Str. Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 121889 

 
Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea 

și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
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Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” se află în 
implementare începând cu data de 19.03.2019, fiind finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020 – Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 
urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

Bugetul total al proiectului este de 8.505.017,27 lei, din care: 6.698.096,97 lei finanțare 
nerambursabilă și 1.806.920,30 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj. 

Obiectivul general al proiectului vizează ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu 
Jiu, Strada Tudor Vladimirescu”.  

Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:  
1. reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de 

destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente 
(electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să 
se obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate in vigoare; 

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

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

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

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

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

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

Plățile totale aferente anului 2020 au fost în sumă de 478.827,43 lei, din care: 
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 9.558,42 lei; 
- contribuția de la bugetul de stat – 133.817,80 lei; 
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 334.544,5 lei; 
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 906,71 lei. 
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3. „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-
19 LA NIVELUL  JUDEȚULUI GORJ”, COD SMIS 138189 

 
Județul Gorj are în implementare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189, finanțat în cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 - 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 356 din 15.09.2020, 
semnat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj. 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea cu 
echipamente și aparatură medicală a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă și a Unității de 
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru gestionarea crizei 
sanitare cauzate de SARS-Cov -2. 

Valoarea totală a proiectului este de 14.685.746,93 lei, din care: 14.682.746,93 lei 
valoare totală eligibilă și 3.000 lei, valoare totală neeligibilă. Finanțarea acordată prin acest apel de 
proiecte este eligibilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională, suma fiind integral 
asigurată din fonduri nerambursabile. 

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189 este de la data semnării 
contractului de finanțare, respectiv 15.09.2020 până la data de 31.12.2021, în conformitate cu 
Notificarea nr. 5974 din 15.04.2021 privind prelungirea contractului de finanțare nr. 356 din 
15.09.2020. 

Plățile totale aferente anului 2020 au fost în sumă de 476,00 lei, reprezentînd contribuția 
din finanțare externă nerambursabilă. 

 
4. „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-

19 LA NIVELUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”TUDOR 
VLADIMIRESCU”, JUDEȚUL GORJ” ”, cod SMIS 140366 

 
Județul Gorj are în implementare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, 
Județul Gorj” ”, cod SMIS 140366, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19. 

Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 434 din 16.12.2020, 
semnat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj. 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea secțiilor 
zonă tampon/zonă COVID ale Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu 
echipamente medicale și cu echipamente de protecție, dispozitive sanitare și materiale sanitare, în 
vederea prevenirii și tratării pacienților suspecți/infectați cu virusul SARS-CoV-2. 

Valoarea totală a proiectului este de 5.807.960,51 lei, din care 201.752,60 lei 
reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului și 5.606.207,91 lei reprezentând cheltuieli 
eligibile. Finanțarea acordată prin acest apel de proiecte este eligibilă 100% din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, suma fiind integral asigurată din fonduri nerambursabile. 

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul 
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Gorj” ”, cod SMIS 140366 este de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 16.12.2020 
până la data de 31.12.2021, în conformitate cu actul adițional nr. 1 din 20.04.2021 la contractul de 
finanțare nr. 434/16.12.2020. 

Pe parcursul anului 2020 nu au fost înregistrate cheltuieli. 
 
  5.902.544 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor 

cheltuieli de investiţii: 
 

1. Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj 

  
Pentru funcționarea instalațiilor în condiții optime și de siguranță, în anul 2019, au fost 

finalizate și recepționate lucrările, în anul 2020, decontându-se suma de 4.543,79 lei, reprezentând 
contravaloare asistență tehnică prin diriginte de șantier și cote legale. 

   
 

2. Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie 
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18 
 

În cursul anului 2019, au fost contractate lucrările pentru realizarea obiectivului de investiție 
,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul 
Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”. 

Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul 2020, decontându-se suma de 
3.122.773,54 lei, reprezentând contravaloare lucrări, taxe și cote legale, serviciul de asistență 
tehnică prin diriginte de șantier și serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului. 
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Principalele lucrări executate au constat în: 
-  amenajare saloane pentru bolnavi: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 

pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu 
geam termopan; 

-  amenajare cabinete consultaţii: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu 
geam termopan;  

-  amenajare săli de tratamente: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu 
geam termopan; 

-  amenajare oficiu și sală de mese: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu 
geam termopan; 

-  amenajare magazii: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, înlocuirea 
tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan, pardoseli gresie fără rosturi; 

- amenajare vestiare: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 
compartimentare cu gips-carton rezistent la foc;  

-  amenajare grupuri sanitare: compartimentarea cu pereți din gips-carton (unde este cazul), 
refacerea pardoselilor cu gresie fără rosturi, refacerea finisajelor la pereţi cu faianţă fără 
rosturi până la înălțimea de 2,10 m, glet şi zugraveli 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. 

  
 

3. Desființare clădire Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str. A. I. Cuza 
   

Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul 2020, decontându-se suma de 161.085,55 
lei, reprezentând contravaloare lucrări, cote legale și asistența tehnică prin diriginte de șantier. 
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4. Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie 
,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj”  
 

În cursul anului 2020, s-a elaborat documentația tehnico-economică faza – S.F. și s-a 
încheiat contractul de lucrări ce are ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea 
proiectantului și execuție lucrări, decontându-se suma de 8.568,00 lei. 

Lucrările ce se vor efectua constau în: 
- montare centrală incendiu, acumulatori și senzori de fum; 
- montare sirene alarmare și surse alimentare; 
- montare canal cablu și cablu incendiu etc. 
 

5. Sistem de monitorizare video, antiefracție și control acces la Spitalul de Pneumoftiziologie 
,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj   

 
În cursul anului 2020, au fost contractate serviciile pentru realizarea obiectivului de 

investiție  „Sistem de monitorizare video, antiefracție și control acces la Spitalul de 
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj.  
        Realizarea sistemului de monitorizare video, antiefracție și control acces este necesar pentru 
conformarea standardelor, indicatorilor și cerințelor impuse de A.N.M.C.S., în vederea reacreditării 
unității sanitare în etapa următoare de evaluare. 

Lucrările necesare constau în:  
-  montare camere video; 
-  montare înregistrator video digital (DVR); 
-  montare surse alimentare a sistemului de supraveghere; 
-  montare centrală alarmare efracție; 
-  montare detectoare; 
-  montare dispozitive alarmare locală; 
-  montare sistem alimentare; 
-  montare cititori de cartele. 

În cursul anului 2020, s-a elaborat documentația tehnico-economică faza – S.F. și s-a 
încheiat contractul de lucrări ce are ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea 
proiectantului și execuție lucrări, decontându-se suma de 6.426,00 lei, ce reprezintă contravaloare 
documentație tehnico-economică. 
 
6. Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - 

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18  
 
În cursul anului 2020, au fost contractate, finalizate și recepționate serviciile de proiectare 

pentru elaborarea expertizei tehnice și a documentației tehnico-economică – faza D.A.L.I., fiind 
inițiată și procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de proiectare, asistență 
tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, decontându-se suma de 18.150,00 lei, ce 
reprezintă contravalaloare documentație tehnico-economică, taxe avize și acorduri. 

Principalele lucrări care se vor executa pentru realizarea obiectivului mai sus menționat, 
respectiv la secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie sunt: 

-  refacerea finisajelor în vederea realizării zugrăvelilor cu vopsea lavabilă antibacteriană; 
- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie de PVC acolo unde se impune, revizuirea 

tâmplăriei din PVC existente, cu montarea de plase împotriva insectelor; 
-  montarea de linoleum antistatic și antibacterian în toate încăperile;  
-  montare tapet PVC antibacterian în toate încăperile; 
-  înlocuirea instalațiilor electrice cât și înlocuirea corpurilor de iluminat; 
-  montare mână curentă și bandouri în holuri, saloane, grupuri sanitare; 
-  înlocuire corpuri de încălzire; 
-  înlocuire instalații sanitare și obiecte sanitare; 
-  înlocuirea tabloului electric general de palier; 
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- asigurarea ventilației artificiale (aer condiționat) și legarea acestora în tabloul electric separat; 
-  reabilitarea integrală a grupurilor sanitare existente și amenajare de grupuri sanitare noi, după 

caz. 
 
7. Incubator închis  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical incubator închis – 7 bucăți, 
pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, decontându-se suma de 191.590,00 lei. 
 

  
 
8. Incubator deschis  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical incubator deschis –  
2 bucăți, pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, decontându-se suma de 61.880,00 lei. 
 

   
 

9. Mamograf digital  

 În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical mamograf digital –  
1 bucată, pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, decontându-se suma de  963.900,00 lei. 
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10.  Electrodermatom  

În anul 2020 a fost furnizat și recepționat echipamentul medical electrodermatom – 1 bucată, 
pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, decontându-se suma de 32.130,00 lei. 
 
11. Targă transport pacienți cu balustradă și acționare hidraulică - 2 buc.  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  targă transport pacienți cu balustradă și 
acționare hidraulică - 2 bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, 
decontându-se suma de 11.900,00 lei. 

 

12. Scaun electric pentru fibrobronhoscopie - 1 buc.  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  scaun electric pentru fibrobronhoscopie 
- 1 bucată, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 
9.817,50 lei. 
 

13. Troliu inox pentru transport medicamente cu 3 polițe - 6 buc. 

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  troliu inox pentru transport 
medicamente cu 3 polițe - 6 bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, 
decontându-se suma de 26.061,00 lei. 
 

14. Scaun electric recoltare sânge - 6 buc. 

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  scaun electric recoltare sânge - 6 bucăți, 
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 20.563,20 lei. 
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15. Cărucior inox pentru transport alimente cu 3 polițe - 7 buc. 

  În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  cărucior inox pentru transport alimente 
cu 3 polițe - 7 bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se 
suma de 10.258,48 lei. 
 

16. Cărucior uscare farfurii și pahare cu 4 polițe - 6 buc.  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  cărucior uscare farfurii și pahare cu 4 
polițe - 6 bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma 
de 13.848,89 lei. 
 

17. Troliu urgențe - 1 buc. 

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  troliu urgențe - 1 bucată, pentru 
Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 4.217,00 lei. 

 

18. Grup electrogen 200 KVA – Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, 
comuna Runcu, judeţul Gorj   

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul grup electrogen 200 KVA – 2 bucăți, 
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” și Spitalul Județean de Urgență Târgu 
Jiu, decontându-se suma de 177.310,00 lei. 
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19. Spirometru - 1 buc. 

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical spirometru – 1 bucată, 
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 9.877,00 lei. 
 

20. Ecograf color 3D  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical ecograf color 3D – 1 
bucată, pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, decontându-se suma de 392.938,00 lei. 

 

 
 

21. Documentații tehnice pentru obținerea autorizației de deținere și a autorizației de transfer 
pentru mamograf digital și achitarea taxelor aferente   

Pentru realizarea transferului către Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în vederea 
exploatării echipamentului mamograf digital, Consiliul Județean Gorj, în calitate de proprietar, a 
achiziționat în anul 2020, documentațiile tehnice în vederea eliberării autorizației de deținere și a 
autorizației de transfer, decontându-se suma de 4.112,00 lei. 

 

22. Autoturism cu 5 locuri 

În anul 2020, a fost achiziționat un autoturism cu 5 locuri, necesar Spitalului Județean de 
Urgență Târgu Jiu pentru transportul probelor și personalului din cadrul Serviciului de Medicină 
Legală Gorj, decontându-se suma de 50.834,64 lei. 

23. Container modular - 5 buc. 

În anul 2020, au fost achiziționate cinci containere modulare (dotate cu grup sanitar complet 
utilat, instalație de aer condiționat și convector), utilizate de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, 
în vederea respectării procedurilor impuse pentru efectuarea triajului pacienților veniți la Camerele 
de gardă din locațiile spitalului, cât și ca izolatoare pentru pacienții cu suspiciuni sau confirmați ca 
fiind infestați cu coronavirus COVID-19, decontându-se suma de 109.480,00 lei. 
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24. Ambulanță tip A2 - 2 buc. 

În anul 2020, în vederea asigurării transportului pacienților internați în secțiile Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru efectuarea consulturilor interdisciplinare, s-au achiziționat 
două ambulanțe tip A2, decontându-se suma de 490.280,00 lei. 
 

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 3.387 lei. 
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 66.02 „Sănătate” deţin o pondere de 4,82%, iar în totalul acestui capitol, plăţile 
privind activele nefinanciare dețin o pondere de 45,12%, transferurile între unități ale 
administrației publice însumează o pondere de 35,66%, cele privind iar plăţile privind bunuri şi 
servicii dețin 14,97%.  
 
 
 

Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”   
 
             - credite bugetare iniţiale – 32.571.130 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 30.038.170 lei (92,22%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 2.532.960 lei (7,78%); 
             - credite bugetare definitive – 29.026.880 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 26.441.260 lei (91,09%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 2.585.620 lei (8,91%); 
              - plăţi efectuate – 27.241.668 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 25.915.489 lei (95,13%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.326.179 lei (4,87%). 
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            În cadrul acestui capitol bugetar s-au finanțat activitățile Bibliotecii Judeţene „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 2020, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a avut alocat un buget iniţial în 

sumă de 3.727.160 lei, din care cheltuielile secțiunii de funcționare au cumulat suma de 3.473.000 
lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare au cumulat suma de 254.160 lei, bugetul final fiind de 
3.490.560 lei, din care cheltuielile secțiunii de funcționare au cumulat suma de 3.226.400 lei și 
cheltuielile secțiunii de dezvoltare au cumulat suma de 264.160 lei și  s-a utilizat suma de 
3.460.301 lei (99,13%), din care aferente cheltuielilor secțiunii de funcționare în sumă de 3.196.511 
lei (99,38) și aferente cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 263.790 lei (99,85%), 
defalcată pe titluri de cheltuieli astfel: 

 
- cheltuieli  de personal - prevăzute iniţial în sumă de 2.615.000 mii lei, au cumulat în bugetul 
final valoarea de 2.540.000 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 2.512.648 lei (98,92%), 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 - prevăzute iniţial în sumă de 858.000 lei, au atins în bugetul 
final valoarea de 696.300 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 693.769 lei (99,64%), 
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 (165.132 lei), astfel, au fost achiziţionate un 
număr de 9.415  documente de blibliotecă, din care 775 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 238.160 lei înregistrându-se plăţi în valoare 
de 238.160 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 
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„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 16.000 lei și în bugetul final în 
valoare de 26.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 25.630 lei (98,58%), necesare 
achiziţionării unui elevator pentru transportul persoanelor cu dizabilități, precum și două centrale 
termice. 
 

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 9.906 lei. 
 
             Pentru activităţile necesare în implementarea proiectelor culturale ale bibliotecii şi 
prevăzute în Agenda Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2020 s-au cheltuit doar 9.400 lei din cauza 
restricțiilor impuse de pandemie. Suma a fost alocată pentru 35 de proiecte culturale dintre care 1 
festival de interes judeţean și naţional (Festivalul Naţional de Umor “Ion Cănăvoiu”). La acestea, un 
rol și impact semnificativ l-a reprezentat proiectul cu finanţare externă nerambursabilă „Centrul 
Europe Direct Gorj”. 
            Totodată, pe întreg parcursul anului 2020, s au înregistrat un număr de 10.159 beneficiari ai 
serviciilor de bibliotecă, cu un cost de 340,61 lei/beneficiar. 
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În totalul cheltuielilor aferente acestei instituţii de cultură, ponderea cea mai mare o deţin 
cheltuielile de personal – 72,20%,  cheltuielile cu bunuri şi servicii – 19,94%, proiectele cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile – 6,84%, iar cheltuielile de capital – 0,74 %.  

 
2. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj 

 
Pentru anul 2020, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj, a avut alocat un buget iniţial în sumă de 1.134.000 lei, bugetul final fiind de 989.000 lei, din 
care s-au efectuat plăţi în sumă de 963.236 lei (97,39%), defalcată pe titluri de cheltuieli, astfel: 

 
- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 794.000 lei, au ajuns, prin rectificări 
bugetare, în bugetul final la suma de 777.000 lei, înregistrând plăţi în valoare de 766.291 lei 
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(98,62%), 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 - au fost prevăzute credite bugetare  în forma iniţială în sumă de 
340.000, şi în forma definitivă în sumă de 214.780 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 
199.725 lei (92,99%), utilizate pentru cheltuielile curente ale instituţiei, cheltuieli cu funcționarea 
spațiilor ocupate și a activității ce intră în sfera de competență și responsabilitate a instituției; 
 

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 2.786 lei. 
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Pe parcursul anului, datorită restricțiilor impuse de pandemie, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, a organizat din evenimentele înscrise 
în Agenda Culturală on line începând cu data de 16 martie 2020, prin încheierea de 
parteneriate și protocoale cu alte instituții, respectiv: 

- Uniunea Scriitorilor din Romania, parteneriat (premii Opera Omnia Festivalul      
Internațional de Literatură ,, Tudor Arghezi”); 

- Primăria Tg Cărbunești (Festivalul Internațional de Literatură ,,Tudor Arghezi”); 

- Parteneri instituționali (prin contribuția, ca și co-finanțatori, la realizarea proiectelor 
CJCPCT Gorj); 

-  Primăria Polovragi (Tabăra de sculptură,, Simboluri dacice în arta lemnului din 
Romania”, ediția a III-a). 

 
 
 
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), Consiliul Judeţean Gorj alocând, prin bugetul iniţial, suma de 16.534.940 lei, 
diminuată prin rectificări bugetare, ajungând în forma definitivă la valoarea de 13.896.880 lei, 
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execuţia bugetară înregistrând procentual 97,53%, respectiv plăți în sumă de 13.526.809 lei, 
după cum urmează:  

 
 Muzeul Judeţean Gorj: în bugetul iniţial a avut prevederi în sumă de 4.432.940 lei, 

diminuate pe parcursul anului, cumulând în bugetul final, prevederi în sumă de 3.972.130 lei, din 
care s-au realizat plăţi, până la finele anului 2020, în cuantum de 3.872.402 lei (97,49%); 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”: cu suma de 6.802.000 lei în bugetul 
iniţial şi valoarea de 5.760.000 lei în bugetul final, a înregistrat plăţi în sumă de 5.748.695 lei 
(99,80%); 
 Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu: a avut programată, în bugetul iniţial, suma de 
5.300.000 lei,  diminuată pe parcursul anului, cumulând în bugetul final prevederi în sumă de 
4.164.750 lei, din care s-au realizat plăţi, până la finele anului 2020, în sumă de 3.905.712 lei 
(93,78%). 
 

Execuţia bugetară pe anul 2020, 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 11.175.030 lei, diminuată prin rectificări bugetare, 
ajungând în forma definitivă la valoarea de 10.650.440 lei, iar execuţia bugetară a înregistrat 
procentual 87,24%, respectiv plăți în sumă de 9.291.328 lei, din care:  

 
 cheltuieli cu bunuri şi servicii – prevăzute iniţial în sumă de 125.230 lei, au ajuns, prin 

rectificări bugetare, în bugetul final la suma de 93.010 lei, înregistrând plăţi în sumă de 
8.925 lei (9,59%), efectuate pentru: 

  
- Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților implementate de Consiliul 
Județean Gorj, potrivit Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2020 
 

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, potrivit: 

- Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, 
art. 87, alin. (1) “Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale”, art. 173, 
“Atribuţiile consiliului judeţean”,  alin. (1), coroborat cu art.173 alin. (5), potrivit cărora „în cadrul 
politicii economice naționale, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare 
proprii, pe care autoritățile administrației publice locale le stabilesc, le administrează și le 
utilizează pentru exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii”; ”Consiliul 
județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: (…): d) atribuții privind 
gestionarea serviciilor publice de interes județean”; “în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: a) educaţia; (...)  d) 
cultura; f) sportul”,  

- Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, art. 36, alin. (4): ”... în perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru 
sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive 
internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii şi profesorii care au obținut 
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distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale şi naționale pe discipline de 
învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară”,  

- Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu 
general al județului Gorj pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii nr. 28 din 20.02.2020 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 
2020 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și 
ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127 din 28.10.2019 privind declararea în județul Gorj 
a anului 2021“Anul Tudor Vladimirescu”; 

și 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”. 

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 cultural-științifice, istorice şi educative, numită generic: "Agenda Culturală a Județului 
Gorj pentru anul 2020". 

Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2020 și Programul propriu anual pentru 
desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul 
Județean Gorj, a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din 20.02.2020.  

De precizat este faptul că, o parte din activitățile culturale cu impact major, au fost 
finanțate direct de Consiliul Județean Gorj, potrivit Anexei nr. 2 la actul administrativ, celelalte 
activităţi, cu impact zonal au fost 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. 

Având în vedere contextul evoluției situației epidemilogice pe teritoriul României și a 
măsurilor adoptate la nivelul întregii țări generate de evoluția pandemiei de Covid-19, măsurile 
dispuse la nivelul instituțiilor și autorităților publice din județul Gorj pe durata stării de alertă, 
precum și restricțiile impuse, multe evenimente s-au desfășurat în mediul online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unirea Principatelor Române de la 1859 a fost sărbătorită printr-o serie de manifestări 

organizate în Piața Prefecturii din Târgu Jiu. 24 Ianuarie –Manifestarea cultural-artistică 
evocatoare închinată Unirii Principatelor Române a debutat cu un spectacol de muzică populară 
intitulat „Hai să dăm mână cu mână!” 
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Ziua Imului National a fost marcată, în ziua de 29 iulie 2020, la Târgu Jiu de 

reprezentanții autorităților județene și locale. Programul manifestării a debutat cu semnalul de 
trompeți și întâmpinarea oficialităților, urmate de un moment de rugă şi închinare pentru poporul 
român și alocuțiunea privind semnificația evenimentului. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea 

Imnului Național al României în interpretarea solistei Yasmine Polacek acompaniată 
de Fanfara Armonia. 

Poetul este un rege și i se cuvine un tron - 140 ani de la nașterea lui Tudor 
Arghezi - Festivalul Internațional de Literatură Tudor Arghezi, ediția 40, 21-24 
mai 2020, Ediția anului 2020 a Festivalului Internațional de Literatură ,,Tudor 
Arghezi” a fost una cu totul specială. Mai întâi pentru că s-au împlinit nu doar 40 de 
ani de Festival (din care 15 de Festival Internațional), ci și 140 ani de la nașterea lui 
Tudor Arghezi. Mai apoi pentru că a fost prima ediție online. Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor Gorj a organizat anul acesta festivalul 

sub patronajul Consiliului Județean Gorj, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, având 
ca parteneri Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Primăria și Consiliul Local Târgu Cărbunești. 
 

   Primăria și Consiliul local Baia de Fier, împreună cu Căminul Cultural "Ion Nițulescu” și 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor Gorj au organizat în perioada, 18-20 
septembrie 2020, cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului folkloric pastoral 
"Coboratul oilor de la munte” si cea de-a doua ediție a "Rural-Fest", două 

manifestări în același eveniment. Date 
fiind măsurile impuse pe plan național 
pentru limitarea riscurilor generate de 
coronavirus SARS-COV-2, festivalul 
s-a desfășurat în mediul on –line. 
In acest sens, formațiile participante au 
trimis înregistrari audio-video cu 

programe artistice insotite de scurte descrieri ale acestora si fotografii. 
,,Rural fest” a cuprins: targul mesterilor populari, turul colectiei muzeale din 
Caminul Cultural si un atelier de gatit mancare traditionala. 
Cu scopul de a promova cultura și tradiția din zona noastră și nu numai, 
organizatorii au postat pe rețelele de socializare momentele prilejuite de 
aceste două evenimente. 
 

Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate și finanțate direct de către 
Consiliul Județean Gorj pentru anul 2020, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 
28 din 20.02.2020 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2020 și a 
Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și 
ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost de 143.194 lei, detaliată în cadrul 
capitolului bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, la titlul  ”bunuri și servicii” (125.224 lei) și 
la titlul ”alte cheltuieli” (17.970 lei).  
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Nr. 
crt. PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE 

Suma 
-lei- 

1.  Ziua internațională a rromilor Târgu Jiu 5.000 

2.  
Realizare materiale de promovare necesare pentru participare la târguri de turism 
naționale în cursul anului 2020, alte acțiuni/evenimente, marcarea Zilei mondiale a 
turismului și valorificarea potențialului turistic, educativ, istoric și cultural  

48.005 

3.  

Realizare produse necesare pentru participare la târguri de turism naționale în cursul 
anului 2020, alte acțiuni/evenimente, marcarea Zilei mondiale a turismului și 
valorificarea potențialului turistic, educativ, istoric și cultural; închiriere stand în cadrul 
târgurilor de turism naționale 

27.219 

4.  Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2020 40.000 

5.  Comemorarea evenimentelor culturale, istorice și ecumenice, de impact județean, în 
cursul anului 2020 17.970 

6.  Manifestări culturale dedicate Marii Uniri și Zilei Naționale a României 5.000 

  T O T A L 143.194 

 
Având în vedere: 

 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

 Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020, în vigoare de la 
data de 16 martie 2020, 

prin referatul nr. 9807 din 28.07.2020 s-a propus rectificarea bugetului, în sensul disponibilizării 
sumei de 5.000,00 lei alocată potrivit prevederilor Legii nr.66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 
aprilie ca Sărbătoarea etniei romilor din România pentru susținerea manifestărilor publice 
organizate cu ocazia Zilei internaționale a romilor și a sumei de 27.219,00 lei alocată pentru 
realizare produse necesare pentru participare la târguri de turism naționale în cursul anului 2020, 
alte acțiuni/evenimente, marcarea Zilei mondiale a turismului și valorificarea potențialului turistic, 
educativ, istoric și cultural; închiriere stand în cadrul târgurilor de turism naționale. 

Întrucât în anul 2021 este Bicentenarul de la Revoluția din anul 1821 condusă de 
pandurul, Tudor Vladimirescu, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127 din 
28.10.2019 privind declararea în județul Gorj a anului 2021“Anul Tudor Vladimirescu”. Pentru 
comemorarea și marcarea evenimentelor dedicate sărbătoririi, în anul 2021, a evenimentului de 
anvergură națională „Anul Tudor Vladimirescu”, prin Nota de fundamentare nr. 14927 din 
10.11.2020, din suma de 48.005 lei, s-a aprobat achiziționarea de insigne personalizate și casete cu 
trepied din pluș și plăcuțe personalizate prin policromie, care vor fi înmânate gratuit participanților 
prezenți la evenimentele ce se vor derula în acest scop. Din suma estimată de 11.900 lei, s-a utilizat 
suma de 8.925 lei. 

În contextul situației dificile generate de epidemia de Covid 19, multe evenimente s-au 
desfășurat în mediul online, altele nu au mai fost organizate: susținerea manifestărilor publice 
organizate cu ocazia Zilei internaționale a romilor, participarea la târguri de turism, manifestări 
culturale dedicate Marii Uniri și Zilei Naționale a României etc.; situația presupunând și angajarea 
cu precauțiune a cheltuielilor pe manifestări culturale.  
 
 alte cheltuieli – au totalizat, în bugetul iniţial, credite bugetare în valoare de 8.771.000 lei, iar 

în bugetul final s-au înregistrat prevederi bugetare în cuantum de 8.235.970 lei, din care s-au 
efectuat plăţi în sumă de 8.220.014 lei (99,81%), 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   

Prin referatul nr. 9807 din 28.07.2020 s-a propus disponibilizarea sumei de 300.000,00 lei 
repartizată pentru asigurarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
non profit de interes general-domeniul sport, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, în acest sens, procedându-se la rectificarea bugetului propriu 
al Județului Gorj pe anul 2020. 

 
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. 3064/2019, pronunțată de Judecătoria Târgu - Jiu, în dosarul nr. 3654/318/2019, 
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 efectuată în mod corespunzător în anul 2020, 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. 

 
3. Sprijin financiar pentru unitățile de cult  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, a fost aprobat bugetul 
propriu general al Județului Gorj pe anul 2020, în cadrul căruia a fost prevăzută suma de 150.000 
lei, necesară susținerii unităților de cult pentru anul 2020, în scopul repartizării ulterioare, prin 
Hotărâre de Consiliu Județean, la solicitarea unității centrale de cult, respectiv Mitropolia Olteniei. 

Art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevede:  

” (2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de 
cult destinate:   
   a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;   
   b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor 
în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;   
   c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;   
   d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;   
   e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;   
   f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă 
socială şi medicală ale unităţilor de cult;   
   g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;   
   h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 
recunoscute.” 
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De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 5 din aceleași Norme metodologice 

„alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza 
cererilor primite de la unităţile locale de cult”. 

La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, au fost depuse 8 dosare de 
către unitățile de cult de pe teritoriul Județului Gorj, pentru solicitarea acordării sprijinului financiar 
pentru continuare de lucrări privind consolidarea și restaurarea bisericilor existente, conservarea 
picturilor murale, schimbarea instalațiilor electrice, etc. Dintre acestea, 6 dosare îndeplineau 
condițiile impuse de art. 14 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile 
de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Valoarea sprijinului financiar 
solicitat de cele 6 unități de cult a fost de 602.043,61 lei. 

Având în vedere următoarele: 
- adresa Mitropoliei Oltenia nr. 1124 din 10.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 10721 din 13.08.2020, prin care ne adresează rugămintea de a analiza posibilitatea 
majorării sumei prevăzute în bugetul județului Gorj pe anul 2020, cu suma de 300.000,00 lei; 

- Contractul de finanțare nr. 1971/2018, semnat între Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în calitate de Autoritate de Management pentru 
POR 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism 
Intermediar pentru POR 2014-2020 și Parohia Glogova, în calitate de beneficiar pentru 
implementarea proiectului „CONSOLIDARE-RESTAURARE ȘI VALORIFICARE TURISTICĂ 
BISERICA SF. NICOLAE (CONSTRUIRE G.S., C.T. ȘI ÎMPREJMUIRE) SAT GLOGOVA, 
COMUNA GLOGOVA, JUDEȚUL GORJ”. Valoarea totală a proiectului este de 6.197.326,08 lei, 
din care contribuția beneficiarului este de 123.946,52 lei; 

- Contractul de finanțare nr. C0760PM00031742000259/2018, semnat între 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de autoritate contractantă pentru 
Programul Național de Dezvoltare Rurală și Parohia Polovragi, în calitate de beneficiar pentru 
proiectul „RESATURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE BISERICA DE LEMN SF. NICOLAE, SAT 
POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDEȚUL GORJ”. Valoarea totală a proiectului este de 
198.355 Euro, din care contribuția beneficiarului este de 39.671 Euro, 

prin referatul comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe și 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice nr. 10766 din 14.08.2020, 
s-a propus analizarea posibilității rectificării bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 
2020, în sensul majorării prevederilor bugetare cu suma de 150.000 lei. 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 105 din 25.08.2020 privind 
rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020, prin care a fost aprobată 
majorarea sumei prevăzute inițial în bugetul Județului Gorj, prin adresa nr. 11131 din 25.08.2020, s-
a solicitat Mitropoliei Olteniei emiterea propunerii de repartizare pe unități de cult a sumei de 
300.000,00 lei. În răspuns, prin adresa nr. 1182 din 27.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean 
Gorj nr. 11217 din 27.08.2020, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu cele 3 unități de cult din 
Județul Gorj, propuse pentru a primi sprijin financiar în anul 2020, respectiv: 

- 190.000,00 lei pentru Parohia Polovragi, Biserica monument istoric cu hramul “Sfântul 
Nicolae”; 

- 60.000,00 lei pentru Parohia Glogova, Biserica monument istoric cu hramul “Sfântul Nicolae”; 
- 50.000,00 lei pentru Parohia   Sohodol, Biserica cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavril”. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 115 din 31.08.2020, s-a aprobat repartizarea 

pe unităţi de cult a sumei de 300.000,00 lei, conform tabelului de mai jos: 
 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de cult ce 
îndeplinește condițiile 

de acordare a 
sprijinului financiar  

Localitatea Obiectul solicitării sprijinului financiar Suma propusă 
-lei- 

1.   Parohia Polovragi, Comuna Polovragi, Începere lucrări de restaurare și punere în valoare a 190.000,00  
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Biserica monument 
istoric cu hramul 
“Sfântul Nicolae” 

Sat Polovragi bisericii de lemn, monument istoric.  Contractul 
de finanțare nr. 
C0760PM00031742000259/2018, semnat între 
Agenția pentru Euro,  Finanțarea Investițiilor 
Rurale, în calitate de autoritate contractantă pentru 
Programul Național de Dezvoltare Rurală și 
Parohia Polovragi, în calitate de beneficiar pentru 
proiectul „RESATURAREA ȘI PUNEREA ÎN 
VALOARE BISERICA DE LEMN SF. NICOLAE, 
SAT POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, 
JUDEȚUL GORJ” 

2.  

Parohia Glogova, 
Biserica monument 
istoric cu hramul 
“Sfântul Nicolae” 

Comuna Glogova, 
Sat Glogova, Județul 
Gorj 

Continuare lucrări de consolidare - restaurare și 
valorificare turistică a bisericii.  Contractul de 
finanțare nr. 1971/2018, semnat între 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020, în calitate de 
Autoritate de Management pentru POR 2014-
2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar 
pentru POR 2014-2020 și Parohia Glogova, în 
calitate de beneficiar pentru implementarea 
proiectului „CONSOLIDARE-RESTAURARE ȘI 
VALORIFICARE TURISTICĂ BISERICA SF. 
NICOLAE (CONSTRUIRE G.S., C.T. ȘI 
ÎMPREJMUIRE) SAT GLOGOVA, COMUNA 
GLOGOVA, JUDEȚUL GORJ” 

60.000,00 

3.  

Parohia   Sohodol, 
Biserica cu hramul 
“Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavril” 

Sat   Sohodol, Orașul 
Tismana, 
Județul Gorj 

Începere lucrări de  conservare -restaurare a 
picturii murale interioare la biserică 50.000,00 

Total 300.000,00 
 

Potrivit cap. 4, art. 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 procesele verbale de analiză nr. 17223 din 
18.12.2020, nr. 17640 din 28.12.2020 și nr. 17713 din 29.12.2020, rezultând plăți totale efectuate 
în anul 2020 în cuantum de 300.000,00 lei. 

 
4. 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 2020, plăţile efectuate fiind în sumă de 7.866.176 lei, 
finanţate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

 
       5. ACŢIUNI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC ŞI SOCIAL – CULTURAL - comemorarea 
evenimentelor de impact judeţean, culturale, istorice şi ecumenice în cursul anului 2020 

 
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.  
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În programul de acţiuni organizate de către Consiliul Județean Gorj sau de alte instituții 
publice, s-a prevăzut un scurt ceremonial religios, depunere de coroane şi susţinerea de alocuţiuni 
evocatoare. 

Aceste depuneri de coroane au avut loc pe tot parcursul anului, conform Agendei Culturale 
a Județului Gorj pe anul 2020 și Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților 
culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, măsurilor 
adoptate la nivelul întregii țări generate de evoluția pandemiei de Covid-19, măsurile dispuse la 
nivelul instituțiilor și autorităților publice din județul Gorj pe durata stării de alertă, precum și 
restricțiile impuse. 

Având în vedere buna desfășurare a acestor acțiuni, pe lângă altele neprevăzute, enumerăm 
câteva dintre cele mai importante evenimente istorice: 
 
ZIUA EROILOR - TÂRGU JIU, 28.05.2020 
 

Consiliul Județean Gorj alături de 
Instituția Prefectului-Județul Gorj, 
omagiu adus eroilor neamului 
românesc 
”Slăvim astăzi Înălțarea Domnului, 
mare sărbătoare creștină și piatră de 
hotar a începutului creștinismului în 
lume, și, totodată, cinstim memoria 

Eroilor Neamului, închinându-ne cu pioșenie în fața jertfei lor pentru libertatea și integritatea țării. 
Tuturor, cele mai bune gânduri și „Hristos s-a-nălțat”!”- mesajul președintelui Consiliului Județean 
Gorj, Cosmin-Mihai Popescu. 
 
CÂMPIA SOARELUI LA PADEŞ – 2020 
 

Proclamaţia de la Padeş a fost adresată locuitorilor Ţării Româneşti 
şi justifica ridicarea la luptă prin dreptul de „rezistenţă la 
opresiune“, care decurge din principiul suveranităţii naţionale. 

Proclamaţia exprima gândirea politică a mişcării 
naţionale. Cel mai important document programatic al 
revoluţiei îl constitue „Cererile norodului românesc“, care 
cuprinde principiile de bază ale unei noi ordini sociale. Se 
cerea desfiinţarea privilegiilor boierimii şi obligaţia 
domnitorului numit de către Poartă de a respecta voinţa 
tuturor celor pe care îi conduce; accesul la funcţii în stat 
trebuia să se facă doar pe bază de merite; se cerea o largă 
reformă în domeniul justiţiei, administraţiei şi al armatei, 
se solicita desființarea vămilor interne. Tudor 

Vladimirescu va rămâne în conştiinţa românilor ca omul care a încercat să schimbe soarta Țării 
Românești. Un luptător vrednic de toată admirația urmașilor săi de peste veacuri. 
 

Manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a României au fost diferite față de anii 
trecuți. Evenimentul a constat în intonarea Imnului Național, o slujbă sustinută de un sobor de 
preoți, lecția de istorie prezentată de istoricul Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Gorj, precum și un program de muzică oferit de Ansamblul Artistic „Doina Gorjului“. 
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Pentru comemorarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice și ecumenice, a 

fost prevăzută în bugetul propriu pe anul 2020, suma de 17.970 lei, din care s-a cheltuit suma de 
3.837,75 lei. 

 
 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 

2020 – au fost aprobate prevederi bugetare inițiale în sumă de 2.060.300 lei,  prevederi 
definitive în sumă de 2.102.960 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 1.009.924 lei (48,02%), 
aferente proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif Keber”, Cod SMIS 116188 
 

1. 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 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. 

Perioada de implementare a proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea 
turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber”, Cod SMIS 116188 este de 64 luni, respectiv 
din data de 01.10.2016, până la data de 31.01.2022, conform actului adițional nr. 1, la contractul de 
finanțare nr. 170/11.07.2017. 

Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a casei memoriale Iosif Keber” este de 2.573.918,39 lei, respectiv: 

- 1.738.303,23 lei finanțare nerambursabilă; 
- 835.615,16 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:  
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 800.139,58 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%). 
 

  Cheltuielile totale pe anul 2020, au fost în sumă de 1.009.924,00 lei, din care: 
 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 16.476,00 lei; 
 Contribuția de la bugetul de stat – 107.097,00 lei; 
 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 700.249,00 lei; 
 Cheltuieli neeligibile – 186.102,00 lei. 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare au fost în sumă de 772.990,00 
lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile – 88.130,00 lei; 

 Finanţare din fonduri externe nerambursabile – 684.860,00 lei. 
 

2. ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură 
rutieră de interes județean” 

 
Județul Gorj, în calitate de partener în cadrul acordului de parteneriat cu Agenția pentru  

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (lider de parteneriat), va dispune de un buget propriu, 
finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică pentru: 
- elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare infrastructură 

rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66 ce străbate localitățile Capu 
Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de 
Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) – evidențiat 
la capitolul bugetar  84.02 ”Transporturi”; 

- elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea 
Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, pentru finanțare prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) – evidențiat la capitolul bugetar  67.02 
”Cultură, recreere şi religie”. 

 

Obiectul acestui acord, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 140 din 
15.10.2020, stabilește drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți 
la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente 
proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud- Vest Oltenia  pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere 
școlare, infrastructura si servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”. 

Perioada de realizarea a documentațiilor tehnico-economice, prevăzută în fișele de proiect, 
este  de la data semnării contractului până în 31 decembrie 2021.  

Menționăm că, documentațiile tehnico-economice realizate vor sta la baza scrierii cererilor 
de finanțare, ce vor fi depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027. 

Facem precizarea că, valoarea eligibilă a acestor proiecte este finanțată 98% din Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională, aferent exercițiului financiar aprobat de Comisia Europeană 
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Județul Gorj având o contribuție proprie 
de 2%. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de lider de parteneriat, a 
depus în cadrul apelului de proiecte finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică 
2014-2020, Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor 
ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 
potențialii beneficiari FESI” o cerere de finanțare pentru toate autoritățile publice din Regiunea 



 68 

Sud-Vest Oltenia, selectate pentru a primi finanțare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-
economice. 

La capitolul bugetar  67.02 ”Cultură, recreere şi religie” este prevăzut obiectivul de 
investiție: 

 „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, etapa 
de elaborare a documentației tehnico-economice, propus spre finanțare prin intermediul 
Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) are ca obiectiv general 
impulsionarea dezvoltării locale prin protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural 
local – Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara și a serviciilor culturale. 

Documentația tehnică ce se va realiza în cadrul acestui proiect este formată din: 
 expertize tehnice, biologice și fizico-chimice; 
 studii de teren (studiu geotehnic cu dezvelire de fundații și studii topo și istorice); 
 documentații pentru obținere avize și acorduri; 
 studiul de fezabilitate; 
 proiectul tehnic de execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, documentație 

privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;  
 asistență tehnică. 

Bugetul acestui obiectiv de investiție este de 2.133 mii lei din care: 
 venituri totale – 2.133 mii lei, din care: 

 venituri proprii – 86,76 mii lei; 
 contribuție buget de stat– 271,44 mii lei 
 venituri din finanțare externă nerambursabilă – 1.774,80 mii lei 

 cheltuieli totale – 2.133 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (2% cheltuieli eligibile) – 41,76 mii lei; 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 45 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 271,44 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 1.774,80 mii lei. 

Pe parcursul anului 2020 nu au fost înregistrate plăți. 
 

 cheltuieli de capital, respectiv activele nefinanciare – au fost aprobate în bugetul iniţial în 
cuantum de 218.500 lei, rămase definitive, plăţile efectuate însumând 52.465 lei (24,01%) 
 

În cursul anului 2020, s-a elaborat documentația tehnico-economică – faza D.A.L.I, 
aferentă obiectivului de investiții ,,Consolidare-restaurare Casa memorială „Ion Popescu 
Voitești”, aceasta fiind finalizată și recepționată, decontându-se suma de 52.465,00 lei, ce 
reprezintă contravaloare documentație și taxe. 

Principalele lucrări ce vor fi efectuate constau în intervenții cu caracter general la corp C1 
(casa) și corp C2 (anexa), respectiv: 

- reparații soclu din zidărie de piatră al corpului C1 prin înlocuirea blocurilor de piatră, 
acolo unde acestea sunt fracturate, injectări și rosturi cu mortar de ciment, în cazul fisurilor; 

- decopertare tencuieli și adâncire rosturi zidărie pe cca. 1,5 – 2 cm, interior și exterior; 
- reparații fisuri și crăpături mai mari de 5 mm, străpunse pe toată grosimea peretelui, 

prin desfacerea blocurilor pe traseul dislocării și rezidire cu țeserea corespunzătoare a 
cărămizilor, respectiv prin injectare cu lapte de ciment și adaos de aracet în cazul fisurilor mai 
mici; 

- reparații fisuri fundații prin desfacere în adâncime și injectarea de rășini epoxidice; 
- execuție dren nou în locul drenului original – care subtraversează corpul C1; 
- desfacere pardoseală în toate încăperile situate la parter și execuție strat de rupere a 

capilarității și o placă slab armată din beton; 
- asanare beci corpul C2, iar la nivelul pardoselii execuție strat de rupere a capilarității 

și o placă slab armată din beton; 
- înlocuire grinzi și elemente din lemn ale șarpantelor deteriorate de carii, fungi ori 

umiditate excesivă. 
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Corpul C1 
- la nivelul parterului - desfacere și refacere tencuieli interioare, desfacere și refacere 

pardoseli cu piatră naturală, mozaic și gresie, realizare de finisaje interioare la pereți din 
faianță, zugrăveli simple în culoare albă, pe bază de apă, montarea tâmplăriei din lemn 
stratificat cu păstrarea dimensiunilor, formei și decorațiunilor, desființare sobe din teracotă, 
reamenajare grupuri sanitare, amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, mobilare 
băi cu obiecte sanitare, amenajare centrală termică cu pompă de căldură apă-apă. 

- la nivelul etajului – muzeu - refacere tencuieli, zugrăveli, pardoseli și înlocuire 
tâmplărie, reparații finisaje, înlocuire elemente lipsă sau degradate la scara de acces la etaj, 
refacere învelitoare din țiglă solzi și montare jgheaburi și burlane, refacere baie existentă cu 
păstrarea obiectelor sanitare originale; 

- instalații electrice - iluminat interior și exterior, prize, tablouri electrice de distribuție, 
instalația de paratrăsnet și priza de pământ, instalații termice, instalații sanitare – apă rece, apă 
caldă și canalizare. 

Corpul C2 
- la nivelul subsolului: desfacere și refacere tencuielile interioare, refacere pardoselile 

din beton sclivisit, refacere tâmplărie în conformitate cu cea originală din stejar stratificat; 
- la nivelul parterului: desfacere și refacere tencuielile interioare, refacere tâmplărie cu 

aceleași dimensiuni din stejar stratificat, execuție pardoselile din ciment sclivisit; restaurare 
elemente din lemn ale pălimarului, stâlpilor și scară de acces în pridvor, amenajare spațiu 
multifuncțional 1 în locul garajului, având acces și la un mic spațiu de depozitare, amenajare 
spațiu multifuncțional 2, în încăperea de deasupra beciului, cu acces la pridvor, ce va avea 
pardoselile din dulapi de stejar; 

- la nivelul etajului și al turnului: desfacere și refacere tencuielile interioare, refacere 
pardoseli din cărămidă, refacere tâmplărie în conformitate cu cea originală din stejar stratificat; 

- la exterior: desfacere și refacere tencuielile exterioare, revizuire șarpantă, refacere 
învelitoare din țiglă solzi, montare jgheaburi și burlane din tablă, refacere copertină scară de 
acces în subsol, restaurare trepte de acces în subsol; 

- instalații electrice - iluminat interior și exterior, prize, tablouri electrice de distribuție,  
instalații termice; 

- pereții beciului se repară prin injectarea fisurilor și plombarea cu beton a zonelor 
alterate. Pentru eliminarea umidității din pereții subsolului, se va aplica un tratament de 
impermeabilizare cu materiale cimentoase  de cristalizare ce dispersează în masa betonului; 

- fisurile existente în planșeul din beton de peste subsol se injectează cu rășini 
epoxidice; 

- consolidarea zidurilor parterului se realizează la fel ca la corpul C1 – fâșii din pânză 
de fibre de carbon dispuse orizontal și vertical. Planșeul de lemn se consolidează prin montarea 
de grinzi secundare (antretoaze) și ancorarea pe contur în zidurile de cărămidă;  

- la partea superioară a aticelor se va executa o centură perimetrală din beton armat; 
- se execută subfundarea fundațiilor în zona cu funcțiune de garaj/atelier, respectiv în 

zona P+2E+pod – turn. 
În cadrul obiectivului de investiție se va realiza amenajarea peisagistică a curții prin 

păstrarea unor plantații și realizarea altora, realizarea unor spații de recreere și a unui loc de joacă 
pentru copii, precum și instalația electrică de iluminat exterior cu ajutorul a 6 stâlpi de iluminat 
metalici. 

Pe laturile nord, est și vest se propune desfacerea actualei împrejmuiri din plăci de beton și 
înlocuirea cu panouri din plasă galvanizată, montată pe stâlpi metalici ancorați în teren în fundații 
de beton. 

Pe latura de sud, aferent drumului comunal, se propune realizarea unei împrejmuiri în 
conformitate cu cea originală. 

Porțile de acces din lemn vor fi restaurate, cu înlocuirea elementelor lipsă, iar la nivelul 
solului se vor realiza fundații din beton armat și ancoraje metalice pentru legătura cu stâlpii porții. 

 
 



 70 

 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 66.476 lei. 
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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 49,61%, transferurile pentru 
salarizarea personalului neclerical, pentru asociaţii şi fundaţii şi pentru susţinerea cultelor 
reprezintă o pondere de 30,03%, cheltuielile de personal ocupă o pondere de 11,98%, iar 
cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o pondere de 3,30%. 

Ponderea acestui capitol bugetar în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este de 
10,04%. 

        
Cap. 68.02 „Asistenţă socială”  
 

            - credite bugetare iniţiale – 59.702.560 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 55.958.500 lei (93,73%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 3.744.060 lei (6,27%); 
           -  credite bugetare definitive – 104.818.720 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 91.583.500 lei (87,37%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 13.235.220 lei (12,63%); 
           -  plăţi efectuate – 89.303.003 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 88.069.234 lei (98,62%) şi cele aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.233.769 lei (1,38%). 

 
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 precum și cheltuieli aferente 
activităţilor desfășurate de  Consiliului Judeţean Gorj. 

 
1. Analiza activităţii desfăşurată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj 
 
Bugetul instituţiei a fost structurat pe trei subcapitole bugetare, după cum urmează: 
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  „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). 
 

  Prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, bugetului propriu al Judeţului Gorj i-
au fost alocate fonduri în valoare  de 28.090 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care suma de 6.837 mii lei - 
pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială pentru familie şi copil şi suma de 6.109 mii lei - 
pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială în caz de invaliditate, fiind asigurat doar 50% din 
necesarul fundamentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe baza standardelor de cost 
pentru servicii sociale prevăzute în 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. 

   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. 

     Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru 
perioada 2014-2020” şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia, în cursul anului 2020, 
se vor efectua, 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 vederea dezvoltării serviciilor sociale și a îmbunătățirii activității, D.G.A.S.P.C. Gorj 

implementează proiecte cu finanțare europeană prin programul POCU privind înființarea serviciului 
social Locuință protejată pentru victimele violenței domestice  prin proiectul ,,Venus - Împreună 
pentru o viață în siguranță” cod SMIS 2014:128038, precum și dezvoltarea rețelei de Asistenți 
Maternali Profesioniști care include și formarea profesională continuă cu sprijinul finanțării 
proiectului TEAM - UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 
127169.  
 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 oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi 
structurate pe trei componente: 
 Componenta: protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ce are ca obiective principale: 

 continuarea descentralizării serviciilor; 
 integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi; 



 72 

 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. 
      Componenta: protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap, 

vizează în principal următoarele obiective: 
 îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare, dotarea instituţiilor 

rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor  adulte cu handicap; 
 alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități; 
 promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi pentru a preveni 

marginalizarea persoanelor cu handicap; 
 asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate în situaţie de risc major; 
 asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare; 

 Componenta: activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control, are în vedere 
întocmirea  raporturilor  de activitate întocmite de serviciile de specialitate: financiar – contabilitate, 
achiziţii publice , tehnic şi de patrimoniu, gestionarea resurselor umane, administrativ şi protecţia 
muncii, comunicare, registratură, relaţii cu publicul, audit..   

   În toate complexurile de servicii pentru copii aflate în subordinea Direcției Generale de 
Asistenţă Socială și Protecția Copilului Gorj, activitatea se desfăşoară 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 sunt 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.  

    Astfel, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, situaţia statistică a copiilor din complexurile 
rezidenţiale şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Complexul Nr. copii - cazuri 
active la 01.01.2020 

Nr. copii-cazuri  la  
31.12.2020 

1. Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Tg - Jiu 

67 58 

2. Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Novaci 

41 43 

3. Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti 

31copii/tineri și 
1mamă 

24 copii/tineri 
și1 mamă 

4. Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu 

67 59 

5. Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul cu handicap Tg - Jiu 

105 32 

    6. Complexul de servicii alternative la 
protecţia rezidenţială Tg - Jiu 

23 copii/tineri și 2 
mame 

15 copii/tineri și 
1 mamă 
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    7. Complexul de recuperare pentru copii cu 
dizabilitati Tg Jiu 

107 100 
 

8. TOTAL 441 copii/tineri și                                                         
3  mame 

331copii/tineri 
și 2 mame 

             
 
 Pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi 

evoluţia acestora pe complexe se prezintă astfel: 
 

Centru Capacitate Beneficiari 
01.01.2020 

Beneficiari la 
31.12.2020 

C.I.A. DOBRIȚA 50 49 48 
C.A.R.P.A.D. DOBRIȚA 11 11 11 
C.I.A. SUSENI 65 62 59 
C.A.R.P.A.D. SUSENI 40 25 24 
C.R.R.N.„ BÎLTENI” 80 80 80 
C.R.R.„ BÎLTENI” 90 90 90 
C.A.R.P.A.D. TG-CARBUNEȘTI 41 40 41 

LOCUINȚĂ PROTEJATĂ PENTRU 
VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE 6 0 1 

TOTAL 383 357 354 
 

 Analizând cheltuielile efectuate, pe titluri de cheltuieli, se constată următoarele: 
          
 Cheltuieli de personal – prevăzute în bugetul inițial  în sumă de 46.623.000 lei, atingând în 

bugetul final valoarea de 77.586.290 lei, au înregistrat plăți în sumă de 77.444.677 lei 
(97,82%), necesare pentru asigurarea drepturilor salariale și  a contribuțiilor aferente posturilor 
ocupate în anul 2020, 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: 
 prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
 prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia personalul de 
specialitate care își desfășoară activitatea în centrele pentru copii și adulții cu grade de handicap 
din mediul rural, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus - întors, la și de la 
locul de muncă; 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
 Hotărârea nr. 72/ 29.05.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 
137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine; 
 Hotărârea nr. 168/ 16.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 
137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine; 
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 indexarea salariului minim pe economie, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
           Astfel, în cadrul cheltuielilor de personal, pe lângă salariile de bază, au fost cuantificate 
sporurile acordate personalului de specialitate care își desfășoară activitatea în centrele de 
îngrijire și asistență socială, promovările și avansările în tranșe superioare de vechime, precum 
și acordarea în condițiile legislației în vigoare, a voucherelor de vacanță și a normei de hrană 
pentru un număr de 1.032 posturi  ocupate la data de 31.12.2019, din totalul de 1.266 posturi 
aprobate . 

 
 
 Cheltuieli cu bunuri si servicii – au cumulat în bugetul inițial valoarea de 7.898.500 lei, în 

bugetul definitiv înregistrând suma de 13.553.290 lei, plățile efectuate fiind în suma de 
10.588.290 lei (78,12%%), din care ponderea cea mai mare o dețin după cum urmează: 

            - hrana pentru beneficiarii din centrele rezidenţiale        - 3.415.369 lei  
- încălzit, iluminat, forţă motrică                                     - 1.849.697 lei  
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare    – 1.496.463 lei  
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii  (înzestrări la ieşirea din sistem şi sume de bani pentru 

nevoi personale)                                                                             -     1.276.101 lei  
- reparații curente                                                               -  259.816 lei 
- alte obiecte de inventar                                                    - 143.294 lei       
- medicamente şi materiale sanitare                                 -  131.932 lei 
- 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 -39.504 lei  

- pregătire profesională                                                           -   36.160 lei, etc.  
 Toate aceste cheltuieli au asigurat buna funcţionare a activităţii instituției cu furnituri, 

materiale de întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze naturale, energie, 
telefoane, internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale consumabile, consumuri 
de carburanți, materiale și piese auto, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara 
acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, servicii de mentenanță, materiale de curățenie, precum şi 
orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei activităţilor şi obiectivelor ce 
intră în competenţa de rezolvare a instituţiei publice judeţene şi a centrelor din subordine.  

De asemenea, au fost prevăzute cheltuieli specifice activităţii de asistenţă şi protecţie 
socială, respectiv consumurile de medicamente şi materiale sanitare, uniforme şi echipament, 
lenjerii şi accesorii, obiecte de inventar, hrana asigurată persoanelor instituţionalizate în cadrul 
centrelor din subordine, conform Hotărârii de Guvern nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului 
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice 
şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 
persoanelor vârstnice şi Hotărârii de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de 
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum și asigurarea sumelor stabilite ca limite 
minime de cheltuieli, aferente drepturilor de îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, 
rechizite/manuale, jucării, transport şi materiale cultural-sportive pentru copiii şi tinerii pentru care s-a 
stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele 
protejate în centre maternale. 
  

 
 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 prevăzut în forma inițială cât și finală 
la valoarea de 1.037.000 lei, din care plățile efectuate au fost de 797.001 lei (76,86%), din 
care: 
- 38.669 lei pentru plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de 

prevederile art. 27 din Legea nr. 448/2006 republicată, pentru beneficiari; 



 75 

- 758.332 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. 

 
 Alte cheltuieli - au cumulat în bugetul inițial valoarea de 400.000 lei, în bugetul definitiv 

înregistrând suma de 436.000 lei, plățile efectuate fiind în suma de 406.374 lei (93,21%) 
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. 

 
 
 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 

2020 – au fost aprobate prevederi bugetare în bugetul inițial la valoarea de 2.523.060 lei, în 
bugetul definitiv înregistrând suma de 2.710.260 lei, plățile efectuate fiind în suma de 
907.683 lei (33,49%), respectiv: 

 
1.  "TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor'' 

 
În anul 2020 s-a derulat Programul Operațional Capital  Uman (POCU) 2014 - 2020, cod 
214R005M90P001, Axa prioritară 4 - incluziunea socială și combaterea sarăciei, Obiectivul 
tematic 9, Obiectiv specific 4.14, care urmărește creșterea numărului de asistenți maternali și 
sociali la nivelul comunității, ghidul solicitantului - conditii specifice ,,Reducerea numărului de 
copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, AP4/PI9.iv/OS 
4,5Et 4.14, prin proiectul "TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor''. 
 

În cadrul acestui apel sunt finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de 
competențe al profesioniștilor din sistemul de asistență socială (asistenți maternali și personal 
specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului) prin dezvoltarea de 
instrumente, proceduri, mecanisme noi și includerea acestora în programe de formare profesională. 
De asemenea, se are în vedere asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea 
asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această 
profesie. 

Proiectul  a fost implementat în parteneriat cu cele 47 de direcții generale de asistență 
socială și protecția copilului din țară. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a 
județului Gorj a fost invitată, de catre Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului 
și Adopție, să participe, în calitate de partener, în proiectul menționat prin adresa nr. 
13950/DGPDC/et/ 04.10.2018, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj sub nr. 20127/05.10.2018. 

În data de 01.11.2018 s-a semnat Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018, înregistrat la 
DGASPC Gorj la nr. 21989/01.11.2018, încheiat între Beneficiar (ANPDCA) și Partener nr. 33 
(DGASPC Gorj), prin care  instituția noastră va dezvolta, prin intermediul proiectului, rețeaua de 
asistenți maternali profesioniști de la nivelul DGASPC Gorj, precum și derularea de activități ce 
privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, 
îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora.  

Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului. 

 Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a 
numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și 
proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, 
vor fi formați toți cei aproximativ 11.000 de asistenți maternali activi la nivelul întregii țări, precum 
și peste 4.000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. 
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În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi 
aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
- Creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și introducerea unui 

set de proceduri operaţionale destinat activității desfășurate de asistenţii maternali, prin 
susținerea unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat 
specialiștilor în domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține 
module esențiale de educație digitală; 

- Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității. 
În vederea realizării obiectivelor specifice vizate vor fi susținute următoarele tipuri de 

activități: 
• Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul 
asistenței sociale în vederea acordării la nivelul comunității de servicii alternative la îngrijirea în 
instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în 
instituții la îngrijirea în comunitate. Noile instrumente/proceduri/mecanisme dezvoltate prin 
prezentul proiect vor include și dezvoltarea  unui  program de formare destinat asistenților 
maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției 
speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie; 
• Susținerea unui program de formare profesională destinat asistenților maternali și 
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a 
copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie; 
• Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali. 

Prin proiect se estimează  derularea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, 
proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de competențe al 
personalului cu atributii în asistență social, formarea profesională a persoanelor interesate să 
devină asistenți maternali profesioniști, precum și  rambursarea sumele financiare cheltuite cu 
plata salariilor AM din cadrul DGASPC Gorj  pentru perioada 2014 - 2018 și decontarea, prin 
proiect, a salariilor AM pe care DGASPC Gorj estimează să-i angajeze, în număr de 10 persoane 
/an, pe perioada 2019-2023, în total 50 de AM-uri. 

Valoarea totală a proiectului, pentru perioada 2019 - 2023 este de 2.657.162.612,32 lei din 
care: 
bugetul aferent D.G.A.S.P.C. GORJ – partener 33 este de 28.694.448,08 lei, din care 573.895,08  
lei – co-finanţarea (2% din valoarea eligibilă aferentă DGASPC Gorj). 

 Totodată, sumele alocate în anul 2020 au fost în sumă de 2.104.470 lei, din care au fost 
efectuate plăți în valoare de 665.056 lei (31,60%). 

 
2. Proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” 

 
În baza cererii de finanțare, depusă în calitate de lider de proiect, de către Agenția Națională 

Pentru Egalitatea De Șanse Între Femei Și Bărbați, în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. , Prioritatea de investiție 9ii, Apel: 
POCU/465/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea 
unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 
specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio - profesionale a fost aprobat spre 
finanțare, proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”  

Proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” se implementează în baza 
contractului de finanțare nr. POCU/465/4/4/128038 COD SMIS 2014+:128038 și acordului de 
parteneriat, încheiat între Agenția Națională Pentru Egalitatea De Șanse Între Femei Și Bărbați, 
având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1) și Consiliul Județean Gorj în calitate de Partener 
21, beneficiar fiind Directia Generala de Asistență Socială si Protecția Copilului Gorj. Proiectul are 
o durată de implementare de 48 luni de la data semnării contractului de finanțare. 
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Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio - profesionale/de formare 
profesională adecvată nevoilor specifice. 

Bugetul total al proiectului ” VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” ce a fost 
alocat Consiliului Județean Gorj, în calitate de partener, este de 1.137.174,76 lei (inclusiv TVA), 
din care 1.114.431,26 lei finanțare nerambursabilă și 22.743,50 lei contribuție proprie a U.A.T. – 
Județul Gorj. 
 Obiectivul specific al proiectului vizează creșterea și dezvoltarea rețelei naționale inovative 
integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice. 

Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, se urmărește crearea unei rețele inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă a victimelor violenței 
domestice.   

Acest lucru se va realiza prin:  
 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru cearea locuințelor protejate și a serviciilor 

integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru 
victimele violenței domestice. Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniul public 
al județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu obligația de nu 
schimba regimul juridic și destinația acestuia, pe durata de implementare și de 
sustenabilitate a proiectului; 

 Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea 
asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 

 Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței; 
 Creșterea nivelului de integrare  socio - profesională a victimelor violenței domestice prin 

furnizarea de servicii de consiliere vocațională. Crearea locuințelor protejate și a serviciilor 
integrate complementare de grupuri suport și cabinete de consiliere vocațională pentru 
victimele violenței domestice; 

 Managementul proiectului. Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederile Acordului de parteneriat, precum și 
asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului; 

 Resurse umane implicate: responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocațional, 
coordonator local, responsabil financiar; 

 Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului, vor fi spațiul necesar pentru 
crearea locuințelor protejate și serviciile integrate complemntare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere. 

Sumele alocate în anul 2020 au fost de 605.790 lei, din care au fost efectuate 
plăți  în valoare de 242.627 lei (40,05%). 

 
 

 Cheltuieli de capital – au cumulat în bugetul inițial suma de 1.221.000 lei, în bugetul 
definitiv înregistrând suma de 595.900 lei, plățile fiind în sumă de 325.610 lei  (92,56%), după 
cum urmează: 

- Sistem tehnic de securitate, cu montaj și punere în funcțiune – 72.271 lei; 
- Autoclav cu imprimantă (7 buc) - 76.886 lei; 
- Boiler 3000 litri, montaj și punere în funcțiune la CIA Suseni  (5 buc) – 148.155 lei; 
- Uscător de rufe profesional – 18.683 lei; 
- Licențe Softuer Antivirus pentru server și utilizatori – 9.615 lei. 
 

 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 1.171.372 lei. 
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2  Analiza activităţii proprii a Consiliului Judeţean Gorj, în cadrul capitolului 68.02 ,, 
Asistență socială”, desfășurată pe următoarele titluri de cheltuieli: 
 

 transferuri între unități ale administrației publice, prevăzute în buget la valoarea de 142.290 
lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 4.264 lei, în vederea achitării cheltuielilor ce au fost 
efectuate pe perioada stării de urgență în baza prevederilor Ordonanței militare nr. 8/2020, cu 
respectarea prevederilor H.G. nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru 
acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la 
locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 
201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru 
carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății.  

 proiecte cu finanțatre din fonduri externe nerambursabile, necesare derulării proiectului:  
„GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19 LA NIVELUL DGASPC GORJ”  
 

Proiectul „Gestionarea crizei sanitare 
COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, Cod 
MySMIS 139233 este finanțat în cadrul 
Programului Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - 
Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID – 19, 
Obiectivul specific 9.1 - Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19. 

Proiectul se implementează în baza 
Contractului de finanțare nr. 341 din 
13.08.2020, semnat între Ministerul 
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de 
Beneficiar. 
 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 în cadrul centrelor sociale rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului, constau în dotarea centrelor 
sociale rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Gorj, cu echipamente și materiale de protecție, pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de  SARS-
CoV-2. 

Prin  acest proiect se vor achiziționa echipamente și produse de protecție specifice crizei 
sanitare COVID-19, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul beneficiarilor și angajaților 
din centrele rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu handicap, subordonate DGASPC Gorj, în 
vederea asigurării unei funcționări optime a întregii activități, respectiv:  

- mască medicală de unică folosință = 552.500 bucăți; 
- acoperitori pantofi (botoși) = 1.105.000 bucăți;  
- mănuși chirurgicale din latex = 1.105.000 bucăți;  
- îmbrăcăminte de protecție (halate unică folosință) = 552.500 bucăți;  
- bonete medicale cu elastic = 552.500 bucăți;  
- combinezon unică folosință = 7.080 bucăți;  
- viziere protecție = 40.900 bucăți;  
- termometru digital = 36 bucăți;  
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- dezinfectant mâini 1 l = 2.020 bucăți;  
- săpun de mâini 500 ml = 5.120 bucăți;  
- dezinfectant suprafețe 5 l = 1.390 bucăți;  
- alcool sanitar 500 ml = 3.720 bucăți;  
- distribuitor dezinfectant pentru mâini montat pe perete = 210 bucăți. 
    Valoarea totală a proiectului este de 10.116.254,00 lei, iar finanțarea acordată prin acest 

apel de proiecte este eligibilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională, suma fiind 
integral asigurată din fonduri nerambursabile. 
 Venituri totale  –  9.929.060 lei, 100% Finanțare externă nerambursabilă; 
 Cheltuieli totale – 9.929.060 lei, 100% Contribuția din finanțare externă 
nerambursabilă, din care s-au efectuat plăți în sumă de 476 lei. 
 
              

77.444.677,00; 
84,50%

10.588.290,00; 
11,55%

797.001,00;
0,87%

406.374,00; 
0,44%

325.610,00; 
0,36%

908.159,00;
0,99%

4.264,00; 
0,00%

-1.171.372,00;
-1,28%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  ÎN CADRUL 68.02  
,,ASITENŢĂ SOCIALĂ''  ÎN TOTALUL  BUGETULUI  REALIZAT PE ANUL 2019- lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

asistenţă socială

alte cheltuieli

cheltuieli de capital

proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile

transferuri între unități ale 
administrației publice

sume recuperate din anii precedenți

 
 
În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2020, acest capitol bugetar 

deţine o pondere semnificativă de 32,92%. 
 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol 

bugetar, cheltuielile de personal” dețin o pondere de 84,50%, cheltuielile privind bunuri și 
servicii – 11,55%, urmate de cheltuielile cu proiectele finanțate din fonduri externe 
nerambursabile – 0,99% etc. 

 
 

                                      Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  
 

                    - credite bugetare iniţiale – 2.572.500 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 2.382.500 lei (97,78%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 190.000 lei (7,39%); 
                   - credite bugetare definitive – 3.687.500 lei, din care: cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 2.272.500 lei (61,63%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 1.415.000 lei (38,37%); 
                   -  plăţi efectuate – 2.470.027 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare 
în sumă de 2.192.061 lei (88,75%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
277.966 lei (11,25%). 
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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 natura cheltuielilor, plăţile efectuate se defalcă astfel: 

 
1. Analiza activităţii desfăşurată de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj 

 
În anul 2020, Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj i-au fost 

alocate, de către Consiliul Judeţean Gorj, în bugetul iniţial credite în valoare 
de 2.490.000 lei, din care aferente secțiunii de funcționare în sumă de 
2.300.000 lei și aferente cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 
190.000 lei, care au ajuns, prin rectificări bugetare, în bugetul final la suma de 
2.380.000 lei, din care aferente cheltuielilor secțiunii de funcționare în sumă 
de 2.190.000 lei și aferente cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 
190.000 lei, înregistrând plăţi în valoare de 2.333.400 lei (98,04%), din care 
aferente cheltuielilor secțiunii de funcționare în sumă de 2.149.510  lei 
(98,15%) lei și aferente cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 
183.890 lei (96,78%). 

 
Pe titluri de cheltuieli, execuţia bugetară se prezintă astfel: 

 
 Cheltuieli de personal – prevăzute în bugetul inițial  în sumă de 1.450.000 lei, atingând 
în bugetul final, prin rectificări bugetare, valoarea de 1.340.000 lei, au înregistrat plăți în 
sumă de 1.305.171 lei (97,40%), reprezentând cheltuielile salariale pentru cei 16 angajaţi 
permanenţi, contribuţia asiguratorie pentru muncă, asigurări pentru accidente de muncă și 
indemnizații de delegare.  
 
 Cheltuieli cu bunuri si servicii – prevăzute în bugetul inițial  în sumă de 850.000 lei, au 

rămas la aceeași valoare și în  bugetul final, au înregistrat plăți în sumă 844.339 (99,33%), 
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, 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  – prevăzute în bugetul inițial  în sumă de 190.000 lei, au rămas la 
aceeași valoare și în  bugetul final, au înregistrat plăți în sumă 183.890 lei (96,78%), suma 
utilizată vizând realizarea următoarelor cheltuieli de investiţii: 

- modificare acoperiș Baza de Intervenție Salvamont Rânca - Novaci – 168.393 lei; 
- calculator portabil (laptop/notebook) - 15.497 lei. 
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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.  

Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele identificate cu mare potenţial 
şi afluenţă turistică, precum şi în zonele de plai cu aşezări de sezoniere sau permanente,  zile de 
patrulare în zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu, Vâlcan, Parâng şi Căpăţânei iar, ca 
asistenţă, în staţiunea Rânca şi în zona montană adiacentă. 

Astfel, la cabinetul medical al Bazei de Intervenţie Salvamont de la Rânca a fost asigurată 
asistenţa în regim zilnic de permanență, 24/24 h, indiferent de sezon și de afluxul de turişti din zonă, 
salvamontiștii aflați în tură, între care  minim un salvator montan cu calificare și de paramedic, pe 
lângă activitățile specifice profesiei, acționând și ca echipă de prim răspuns la situaţiile ce necesitau 
prim ajutor medical produse la nivelul structurilor de primire turistică din staţiune, pentru 
intervenţia operativă fiind asigurată în permanenţă o ambulanţă salvamont pentru transportul 
cazurilor grave la spital sau până la locul de întâlnire cu ambulanţa SAJ sau SMURD. 

În perioada de referință, salvamontiştii gorjeni au fost solicitaţi să intervină la un număr de 
261 evenimente în care au fost salvate 277 persoane. Dintre aceste evenimente, un număr de 252 s-
au petrecut în zona montană a județului Gorj, iar la 9 evenimente, salvatorii din cadrul Serviciului 
Public Judeţean Salvamont Gorj, fiind solicitaţi să intervină ca structură de sprijin în afara zonei 
montane. 

Din numarul total de cazuri, după intervenția echipelor salvamont pentru acordarea primului 
ajutor și transportul în zona montana, 52 de cazuri au fost predate ambulanțelor SAJ sau SMURD, 
unul elicopterului SMURD, iar un caz, serviciului IML. 

În cursul anului 2020 s-a organizat prima formă de pregătire TSA 1 pentru dobândirea 
tehnicilor speologice a salvatorilor cu scopul de a devenii autonomi în parcurgerea sau echiparea 
peșterilor verticale. 

Echipajul canin de intervenție la avalanșă a urmat și absolvit stagiul anual de reatestare în 
masivul Fagăraș la Cabana Capra unde a efectuat și un exercițiu cu elicopterul al Ministerului 
Afacerilor de Interne. 

Fondurile alocate Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj în anul 2020 au permis 
desfăşurarea activităţii în bune condiţii, reuşindu-se acoperirea integrală a principalelor necesităţi 
financiare ale activităţii de salvare montană şi salvare speologică.  

 
 

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, atât în bugetul iniţial cât și în bugetul final suma de 82.500 lei, înregistrându-se plăţi în 
valoare de 42.551 lei (51,58%)  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, precum și pentru elaborare documentaţii cadastrale. 

În cadrul secțiunii de dezvoltare,  cheltuielile de capital - prevăzute în bugetul final în 
valoare de 1.225.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 94.076 (7,68%), au fost 
justificate, prin achitarea facturii de racordare energie electrică la obiectivul ,,Alimentare cu energie 
electrică Parc Industrial Gorj, str. Bumbești, nr. 462, oraș Bumbești-Jiu, județul Gorj”. 
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1.305.171;            
52,84%

886.890;               
35,91%

277.966;
11,25%                  

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 70.02 
"LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ", 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT  PE ANUL 2020 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

cheltuieli de capital

 
 
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 

cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” deține o pondere de 
0,48%, iar în cadrul acestui capitol cheltuielile de personal dețin o pondere de 52,84%, 
cheltuielile privind bunuri şi servicii 35,91% şi cheltuielile de capital – 11,25%. 

 
Cap. 74.02 „Protecţia mediului”   

 
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2020, s-au alocat credite bugetare și s-au 

efectuat plăți în cadrul acestui capitol bugetar, după cum urmează: 
 

 - credite bugetare iniţiale – 1.614.000 lei, toată suma reprezentând  cheltuielile secţiunii de 
funcţionare; 
           - credite bugetare definitive – 1.385.500 lei, toată suma reprezentând  cheltuielile secţiunii 
de funcţionare; 
            -  plăţi efectuate – 1.299.892 lei, toată suma reprezentând  cheltuielile secţiunii de 
funcţionare. 
 
 

În cadrul acestui capitol bugetar, a fost finanțată activitatea 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 O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi a 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. 
 
 Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

 
 cheltuieli de personal – au fost prevăzute inițial credite bugetare în sumă de 1.500.000 lei, 

atingând în bugetul final valoarea de 1.300.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă 
de 1.221.278 lei (93,94%);  
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 Cheltuieli cu bunuri si servicii – prevăzute în  bugetul inițial în valoare de 114.000, 

atingând în bugetul final valoarea de 85.790 lei, din care s-au înregstrat plățile în sumă de 
78.911 lei (91,98%); 

 
 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 297 lei. 

 

1.221.278;
93,91%

78.911; 
6,07%

-297;
-0,02%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 74.02 
"PROTECȚIA MEDIULU", 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT  PE ANUL 2020 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

sume recuperate din anii 
precedenți

 
 
 
 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 2020, inclusiv a contribuţiei asiguratorie pentru muncă datorate, 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. 
    Ca și în anii anteriori, pe tot parcursul anului 2020, salariaţii serviciului au fost implicaţi în 
responsabilizarea administraţiilor publice locale din județ în ceea ce  priveşte obligativitatea  
colectării separate, pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă. De 
asemenea, conform legislației în vigoare, persoanele juridice care generează deșeuri au obligația 
colectarii separate, depozitării temporare, predării spre reciclare colectorilor autorizați și evidențierii 
gestiunii pentru fiecare tip de deșeu, instituția fiind responsabilă cu coordonarea acestei acțiuni din 
partea Consiliului Județean Gorj, pentru toate unitățile subordonate.  

În anul 2020, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare 
Gorj a desfășurat campanii de conștientizare și educație ecologică privind separarea deșeurilor 
pentru compostare și reciclare, fiind dovedit faptul că, este mult mai avantajoasă decât depozitarea 
deșeurilor la depozitul ecologic sau incinerarea acestora în gospodăria personală, atât din punct de 
vedere  financiar cât și pentru protecția mediului, distribuind materiale de promovare privind 
colectarea selectivă. 
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Deși a fost semnat un parteneriat cu Asociația „Let's Do It Romania!”, în contextul 
epidemiei coronavirus COVID-19, nu a mai fost posibilă organizarea acțiunii de ecologizare din 
județ. În urma protocolului semnat, începând cu anul 2019, Serviciul Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj se v-a ocupa de organizarea acestei acțiuni la 
nivelul județului, în fiecare an, fiind parteneri permanenți. De asemenea, a continuat cea mai amplă 
campanie de colectare DEE-uri ”România reciclează și în județul Gorj”, în cadrul acesteia s-au 
înscris 50 de unități administrativ teritoriale. 
  

Cap. 84.02 „Transporturi”  
 

                     - credite bugetare iniţiale – 264.457.720 lei, din care: cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 17.162.000 lei (6,49%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 247.295.720 lei (93,51%); 
                     - credite bugetare definitive – 291.335.890 lei, din care: cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 18.162.000 lei (6,23%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 273.173.890 lei (93,77%); 
                     - plăţi efectuate – 105.554.639 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare în sumă de 16.439.520 lei (15,57%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în 
sumă de 89.115.119 lei (84,43%). 

 
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 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, 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 14.150.000 lei, 

atingând în bugetul final valoarea de 15.150.280 lei şi s-au înregistrat plăţi  în sumă de 
13.431.213 lei (88,65%). 
 

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.   

Pentru anul 2020, 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 
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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   
  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 
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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 

  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 
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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 

48 118.3. Podeţ Ø 1000 
execuţie 

buc 
proiectare 

 
Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 

2020 s-au efectuat plăți în valoare de 13.431.213,11 lei, din care: 12.964.291,40 lei pentru activitate 
de întreținere și reparare propriu zisă și 466.921,71 lei  pentru siguranța circulației. 

 
 

 În cadrul titlului de cheltuieli „proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014 - 2020” – au fost aprobate prevederi bugetare 
inițiale în sumă de 133.243.570 lei,  prevederi definitive în sumă de 133.268.930 lei, plățile 
efectuate fiind în sumă de 38.900.007 lei (29,19%), 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 
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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 - 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 al traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”. 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 
- lucrări de reabilitare a drumului județean;  
- lucrări de reabilitare de poduri; 
- lucrări de reabilitare de podețe; 
- realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; 
- modernizarea de stații de transport public; 
- realizarea de consolidări terasamente;  
- realizarea de marcaje longitudinale și transversale; 
- realizarea de accese la proprietăți; 
- realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale; 
- activități de audit financiar extern; 
- activități de informare și publicitate. 

Proiectul are termen de finalizare anul 2022, conform contractului de finanțare. 

Plățile totale în anul 2020, au fost în sumă de 25.430.341 lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 506.269 lei; 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 116.903 lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 3.290.747 lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 21.516.422 lei. 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare/prefinanțare depuse au fost în 
sumă de 27.522.000 lei, din care: 

 subvenţii de la bugetul de stat - 990.200 lei; 
 finanţare externă nerambursabilă – 6.474.420 lei; 
 prefinanțare -20.057.380 lei. 

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

TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, 
POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, 
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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 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)”. 
 

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 2022, conform contractului de finanțare. 
Plățile totale în anul 2020, au fost în sumă de 13.469.666,42 lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 269.393,34 lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 1.751.056,62 lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 11.449.216,46 lei. 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în 
sumă de 9.756.336,80 lei, din care: 

 prefinanțare – 4.300.000,00 lei 
 contribuția de la bugetul de stat – 1.256.181,52 lei; 
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 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 4.200.155,28 lei. 
 
 

3. ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de 
interes județean” 

  
Județul Gorj, în calitate de partener în cadrul acordului de parteneriat cu Agenția pentru  

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (lider de parteneriat), va dispune de un buget propriu, 
finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică pentru: 
- elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare infrastructură 

rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66 ce străbate localitățile Capu 
Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de 
Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) – evidențiat 
la capitolul bugetar 84.02 ”Transporturi”; 

- elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea 
Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, pentru finanțare prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) – evidențiat la capitolul bugetar  67.02 
”Cultură, recreere şi religie”. 

Obiectul acestui acord, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 140 din 
15.10.2020, stabilește drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți 
la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente 
proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud- Vest Oltenia  pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere 
școlare, infrastructura si servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de lider de parteneriat, a 
depus în cadrul apelului de proiecte finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică 
2014-2020, Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor 
ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 
potențialii beneficiari FESI” o cerere de finanțare pentru toate autoritățile publice din Regiunea 
Sud-Vest Oltenia, selectate pentru a primi finanțare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-
economice. 

Astfel, Județul Gorj urmează a primi finanțare, în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul 
regiunii Sud- Vest Oltenia  pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructura si 
servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” pentru elaborarea 
documentațiilor tehnico-economice, aferente celor două obiective de investiție invocate mai sus,  
detaliate pe capitolele de cheltuieli conform destinațiilor. 

La capitolul bugetar  84.02 ”Transporturi” este prevăzut obiectivul de investiție: 
 „Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce 

străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-
Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj” se va implementa, 
în condițiile în care va fi declarat eligibil spre finanțare, U.A.T.-Județul Gorj având calitatea de 
beneficiar de finanțare. 

Documentația tehnică ce se va realiza în cadrul acestui proiect este formată din: 
 Expertize tehnice, studii geotehnice, studii de analiză şi de stabilitatea terenului, geologice, 

hidrologice, hidrogeologice, hidrogeotehnice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe 
este amplasat obiectivul de investiție, alte studii de specialitate, Studiu de fezabilitate, 
Documentații avize și acorduri; 

 Proiect tehnic de execuție, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect de 
organizare a execuției lucrărilor; 
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 Bugetul acestui obiectiv de investiție este de 1.518,00 mii lei, din care: 
 venituri totale – 1.518,00 mii lei, din care: 
 venituri proprii – 275,36 mii lei; 
 contribuție buget de stat – 164,84 mii lei; 
 venituri din finanțare externă nerambursabilă – 1.077,80 mii lei; 
 cheltuieli totale – 1.518,00 mii lei, din care: 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (2% cheltuieli neeligibile) – 25,36 mii lei; 
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 250,00 mii lei; 
 contribuția de la bugetul de stat – 164,84 mii lei; 
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 1.077,80 mii lei. 

Pe parcursul anului 2020 nu au fost înregistrate plăți. 
 
 

 În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în 
sumă de 50.215.112 lei (35,89%), creditele bugetare iniţiale fiind în sumă de 114.052.150 lei, 
majorate pe parcursul execuţiei bugetare până la valoarea de 139.904.960 lei.  

 
Analiza execuţiei cheltuielilor investiţionale efectuate în anul 2020 se prezintă astfel:  

 
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE 

CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL 
GORJ” 
 

În data de 27.07.2018, a fost semnat acordul contractual nr. 9987  privind servicii de 
proiectare (PT+DEE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări 
pentru  obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile 
Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”. 

Amplasamentul 
Investiţia este localizată pe amplasamentul drumului judetean 672E, cuprins între km 0+000 

– km 15+687, pe teritoriul administrativ al comunelor Bălești, Arcani și Runcu. 
Cu originea în DN 67 (localitatea Cornești) și sfârșitul în DJ 672C (localitatea Runcu), 

drumul judeţean 672E în lungimea totală de 15,687 km, străbate localităţile Cornești, Stolojani, 
Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu. 

                                                             
 

În anul 2020 au fost efectuate plăți în valoare de 7.953.178,99 lei, efectuate pentru lucrări 
care au constat din: 

  - strat legătură=5.907,30t 
  - uzură= 8959.9 tone; 
  - acostamente=1350 mc 
  - marcaj rutier provizoriu 
  - drumuri laterale= strat  legatură=179,19 t 
                              =strat uzura=62.04 t 
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  -trotuare +piste biciclete: 
  -borduri=5544m 
-beton=789,3mc 
-șanț pereat=3901m 
-podețe:  
  D=300=5186m 

D=400=10 m 
D=500 dr. lat.=102,5 m+ podeț 9m=3 buc 
D=600=1 buc=15m 

            D=800=70 m, 7buc 
            D=1000=14m 
            D=600, B=15m - 1 buc– 86.3%; 
 

                       
 
 

POD KM 6+970 – 52.15% 
- Suprastructura (placă suprabetonare 100%, hidroizolație 100%, protecție hidroizolație 

100%, îmbrăcăminte asfaltică100%); 
- Racordari cu terasamente – 20% 
POD KM 7+052 – 50.10% 
- Suprastructura (placă suprabetonare 100%, hidroizolație 100%, protecție hidroizolație 

100%, îmbrăcăminte asfaltică100%); 
- Racordari cu terasamente – 20% 
POD KM 8+066 – 56.44% 
- Suprastructura (placă suprabetonare 100%, hidroizolație 100%, protecție hidroizolație 

100%, îmbrăcăminte asfaltică100%); 
- Racordari cu terasamente – 20% 
POD KM 8+238 – 40.7% 
- Suprastructura (placă suprabetonare 100%, hidroizolație 100%, protecție hidroizolație 

100%, îmbrăcăminte asfaltică100%);  
-Racordări cu terasamente – 20%. 

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru 
obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ 
LOCALITĂȚILE CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, 
JUDEȚUL GORJ”,  în sumă de 7.953.178,99 lei, au fost alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare și a actelor 
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adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (acord 
contractual nr. 9987/27.12.2018). 

 
 ,,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”. 

În anul 2020, au fost executate lucrări care au constat în:              
-așternea stratului de uzură;                  
-execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri, accese la 

proprietăți, podețe transversale); 
-execuția lucrărilor de reabilitare la poduri; 
-execuție acostamente balast;   
-marcaje longitudinale și transversale; 
-montare borne km și hm;  
-stații de transport în comun; 
-trotuare; 
-piste de biciclete. 
 

           
 

           
 
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 
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fost alocate 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. 

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 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 10.117.318,15 lei, 
reprezentând valoarea lucrărilor executate. 

Lucrările la obiectivul ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 
Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul 
Gorj”, au fost finalizate, încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor nr. 7050/07.05.2021. 
 

 ,,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. 

În data de 29.02.2019, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 2229 privind 
execuția lucrărilor la obiectivul de investiție  ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-
Ionești-limită jud. Mehedinți”. 
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În anul 2020, au fost executate lucrări care au constat în: 
-Casete rutiere -balast 1147 mc; 
    -piatră spartă 493 mc; 
-    Acostamente – piatră spartă 4872 mc; 
Sistem rutier  - 97 % 

 Reparații suprafețe degradate cu AB 31,50 – 2304,9 tone; 
 Execuție tronson nou, supralărgiri curbe și burdușiri 

                       -balast – 5856 mc; 
                       -piatră spartă – 2992 mc; 
                       -strat de bază din AB 31,50 – 1598 tone; 
                       -strat de legatură din BAD 22,4 – 1452,15 tone; 
                       -strat de uzură din MASF 16 – 1162 tone; 
Ranforsare îmbrăcăminte beton asfaltic  

 Strat de bază din AB 31,5 –  5033 tone; 
 Strat de legatură din BAD 22,4 – 4956; 
 Strat de uzură din MASF 16 – 7079,60 tone; 

Ranforsare îmbrăcăminte beton de ciment  
 Strat de bază din AB 31,5 – 11640 tone; 
 Strat de legatură din BAD 22,4 – 9667; 
 Strat de uzură din MASF 16 – 14925 tone, S = 158777 mp; 

Șanțuri și rigole – 53 % 
 Șanțuri pereate – S = 21836 mp; 

Intersecții laterale – 8 % 
 Podețe drumuri laterale Ø 500  – 35 bucăți – L=255 m; 
 Drumuri laterale (fundație balast și piatră spartă) – 13 bucăți – S=1120 mp; 

Podețe tubulare, prefabricate și accese proprietăți – 66 % 
Podețe tubulare și prefabricate 
- Podețe din elemente prefabricate tip P2 – 11 buc.; 
- Definitivare podețe dalate D3 – 2 buc.; 
- Podețe tubulare transversale Ø1000 – 3 bucăți; 
- Podețe tubulare transversale Ø500 – 2 bucăți; 
- Placă suprabetonare podet km 14+480 ( placă, montare borduri, trotuare, montare parapet); 
- Definitivare podețe transversale – 25 bucăți (coronamente, camere de  cadere, aripi, 

decolmatare albie, pereu albie); 
Accese proprietăți  
Accese proprietăți noi Ø400  

 montare tuburi accese – 7462 metri; 
 elevație timpane și coronamente – 1981 mc; 
 placă accese proprietăți mari și mici – 26488 mp; 

Accese proprietăți noi fără tuburi placă 
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 placă accese proprietăți mari și mici 101 bucăți – 1575,50 mp; 
Parapeți  – 18 % 

 montare parapet metalic deformabil – L = 720 m; 
Evacuare ape pluviale km 2+750 – 52 % 

 canalizare pluvială Ø 1000 – L = 245 m; 
Semnalizare și marcaje – 15,50 % 

 marcaj longitudinal provizoriu – L= 27,203 km; 
Pasaj CF – km 0+288 – 81 % 

 înlocuire dale prefabricate; 
Pasaj CF – km 0+288 – 41 % 

 înlocuire dale prefabricate; 
Zid de sprijin și parapet ranforsat – 78 % 

 fundație adâncită de parapet – L = 215 m; 
POD KM 16+943 – 34% 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet, strat legătură și uzură rampe, strat uzură cale pe pod) – 93%; 
POD KM 17+250 – 45 % 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet, strat legătură și uzură rampe, strat uzură cale pe pod) – 93%; 
POD KM 18+330 – 39 % 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet, strat legătură și uzură rampe, strat uzură cale pe pod) – 93%; 
POD KM 25+772 – 65 % 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet, strat legătură și uzură rampe, strat uzură cale pe pod ) – 93%; 
Racordare cu terasamentele (aripi, casiu, pereu rampe, pereu albie) – 90%; 
POD KM 29+754 – 77 % 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet) – 90%; 
Racordare cu terasamentele ( sferturi de con, casiu, scări, pereu rampe) – 90%; 
POD KM 31+600 – 63 % 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet, strat legătură și uzură rampe, strat uzură cale pe pod) – 93%; 
Racordare cu terasamentele (sferturi de con, casiu, scări, pereu rampe) – 90%; 
POD KM 32+750 – 100 % 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet, strat legătură și uzură rampe, strat uzură cale pe pod) – 100%; 
Racordare cu terasamentele (casiu, scari, pereu rampe) – 100%; 
POD KM 36+280 – 36 % 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet, strat legătură si uzură rampe, strat uzură cale pe pod) – 93%; 
POD KM 40+285 – 83 % 
Suprastructura (placă suprabetonare, hidroizolație, protecție hidroizolație, montare borduri, 

trotuare, montare parapet, strat legătură și uzura rampe, strat uzură cale pe pod) – 93%; 
Racordare cu terasamentele (casiu, scări, pereu rampe, montare parapet metalic rampe) – 

90%.  
Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 
Mehedinți”, 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. 

Astfel, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 23.636.743,61 lei, reprezentând 
valoarea lucrărilor executate. 
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 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA 
BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” 
 

În data de 24.07.2020, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 9604 privind execuția 
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare  drum județean 665A, KM 1+650 – KM 3+650, 
Comuna  Bălănești, Județul  Gorj”. 

Până în prezent au fost executate, verificate și plătite lucrări în valoare de 2.568.749,88 lei. 
Lucrările executate au constat în: 

- podețe gospodării : acces pe tub=199 buc. noi 
                         -acces pe platformă=26 buc. noi, TOTAL=225 buc. 
                         -existente refăcute=78 buc., TOTAL=303 buc 

 - șanț betonat= 2.365,64 m 
 - așternere mixtură=3013 tone 
 

             
-Execuție accese la proprietăți; 

               
-Execuție șanțuri dalate 

Stadiul lucrărilor la 31.12.2020 este de 53 %.  
Pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, 

comuna Bălănești, județul Gorj”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de  2.579.489,42 lei 
pentru: 

-cote  I.S.C; 
-execuție lucrări. 

 
 ,,REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ665C, KM 0+000-KM 5+200, COMUNA 

CRASNA, JUDEȚUL  GORJ” 

În data de 21.09.2020, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 12261 privind 
execuția lucrărilor la obiectivul de investiție  ,,Reabilitare  sistem rutier pe DJ665C, km 0+000-km 
5+200, comuna Crasna, Județul  Gorj” și a fost emis ordinul de începere nr.15867/27.11.2020.  

Până în prezent au fost executate, verificate și plătite lucrări în valoare de 1.149.677,41 lei.  
Lucrările executate au constat în: 

- așternere AB2= 27572,2 mp; 
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                   BAD=20840,82 mp; 
- burdușiri=4051,25 mp; 
- accese proprietăți, țeavă corugată=225 m (buc.50); 
- șanț pereat=1149,99 m. 

                                
Execuție casete pe DJ 665C 

 

                                
Execuție strat de binder pe DJ 665C 

 
Stadiul lucrărilor la 31.12.2020 este de 6,5 %.  
Pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare  sistem rutier pe DJ665C, km 0+000-km 

5+200, Comuna Crasna, Județul  Gorj”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 
1.264.059,70 lei, pentru: 

- avize/acorduri conform certificatului de urbanism; 
- cote  I.S.C; 
- proiectare și execuție lucrări. 

 

 CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL ZLAȘTI PE DJ 674A, Km 5+020, COMUNA 
DĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ 

Realizarea obiectivului de investiție ,,Construire pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, Km 
5+020, Comuna Dănești, Județul Gorj” a constat în lucrări de demolare a podului existent, construire 
pod nou și lucrări în albie pentru stabilizarea talvegului. 

În data de 12.09.2019 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 12623 pentru serviciile de 
proiectare (faza PAD, PAC, POE, PT), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și executie 
lucrări pentru obiectivul de investiții ,,Construire pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, Km 5+020, 
Comuna Dănești, Județul Gorj”. 
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În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 2.200.125,00 lei, pentru: 
-execuție lucrări; 
-cote I.S.C. 

Lucrările la obiectivul ,,CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL ZLAȘTI PE DJ 674A, Km 
5+020, COMUNA DĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” au fost finalizate, încheindu-se în acest sens 
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15726/26.11.2020. 

 
 ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL SUNĂTOAREA PE DJ665C, Km 11+620, SAT 

MAGHEREȘTI, COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL GORJ” 

Realizarea obiectivului de investiție „Consolidare pod peste pârâul Sunătoarea pe 
DJ665C, Km 11+620, sat Magherești, comuna Săcelu, județul Gorj” a constat în lucrări de 
consolidare a podului și lucrări în albie pentru stabilizarea talvegului. 

În data de 12.09.2019 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 12622 pentru serviciile de 
proiectare (faza  PAC, POE, PT), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și executie 
lucrări pentru obiectivul de investiții ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL SUNĂTOAREA  PE DJ 
665C, Km 11+620,  COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL GORJ”. 
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În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 1.892.519,56 lei pentru: 
-cote I.S.C.;  
-execuție lucrări. 

Lucrările la obiectivul ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL SUNĂTOAREA  PE DJ 
665C,  Km 11+620,  COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL GORJ”, au fost finalizate, încheindu-se în 
acest sens procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11.419/01.09.2020. 

 
 ,,REABILITARE DRUM JUDETEAN  662,  CU ORIGINEA  ÎN DN 66, CE STRĂBATE 

LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI – GILORT -PARAU – GROSEREA - ANINOASA – 
BIBESTI – ANDREESTI -VLADIMIR -TOTEA - TOTEA DE HUREZANI - HUREZANI, 
PÂNĂ ÎN DN 6B” 
 

Drumul judeţean 662 este situat în partea de sud-est a judeţului Gorj şi face legătura între 
drumurile naționale 66 și 6B, drumul străbate localitățile Capu Dealului – Gilort – Ppârâu – 
Groșerea – Aninoasa – Bibești – Vladimir – Totea - Totea de Hurezani - Hurezani. Drumul judeţean 
662 are o lungime totală de cca. 39,194 km și traversează teritoriile administrative ale comunelor 
Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani. 

Unitatea Administrativ Teritorială – județul Gorj în calitate de achizitor a încheiat 
contractul de servicii nr. 13917 din 07.10.2019 privind servicii de proiectare – întocmire 
documentație tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE 
DRUM JUDEȚEAN 662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU 
DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-
TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI,  PÂNĂ ÎN DN 6B” – faza expertize tehnice (drum și 
poduri), studiu geotehnic, studiu topografic, documentația de avizarea lucrărilor de intervenție și 
documentațiile tehnice privind obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism. 

Prestatorul a înaintat la sediul U.A.T. – Județul Gorj, cu adresa nr. 180/06.12.2019 și 
înregistrată sub nr. 1796/06.12.2019, documentația tehnico-economică, conform contractului  nr. 
13917 din 07.10.2019. 

Comisia de recepție a serviciilor de proiectare constituită în baza dispoziției Președintelui 
Consiliului Județean Gorj nr. 866/09.10.2019 a verificat și întocmit procesul verbal de recepție nr. 
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18651/30.12.2019 privind prestarea serviciilor de proiectare – întocmire documentație tehnico-
economică pentru realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 662,  
CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-
GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-
HUREZANI,  PÂNĂ ÎN DN 6B” – faza expertize tehnice (drum și poduri), studiu geotehnic, studiu 
topografic, documentația de avizarea lucrărilor de intervenție și documentațiile tehnice privind 
obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism. 

Documentația tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnico-economice 
constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 3/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 67/29.05.2020 au fost aprobați indicatori 
tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 
662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI-GILORT-
PÂRÂU-GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE 
HUREZANI-HUREZANI,  PÂNĂ ÎN DN 6B”. 

În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 306.559,61 lei, reprezentând contravaloare 
avize/acorduri conform certificatului de urbanism și contravaloarea contractului nr. 13917 din 
07.10.2019.   

 
 REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 671, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE (DN 

67D) APA NEAGRĂ-PADEȘ-CĂLUGĂRENI-CLOȘANI-VALEA MARE, JUDEȚUL GORJ”  
 

Documentațiile tehnico-economice – faza D.A.L.I., expertize tehnice (drum și poduri), 
studii topografice și studii geotehnice pentru obiectivul de investiție, au fost realizate în anul 2017. 

În baza acestor documentații a fost eliberat certificatele de urbanism nr. 5/27.01.2020 
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 671, ce traversează localitățile (DN 
67D) Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, județul Gorj”   

 În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 6.743,10 lei, reprezentând contravaloare 
avize/acorduri conform certificatului de urbanism.   
 

 ,,CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 2+000 – 2+200, COMUNA 
LICURICI, JUDEȚUL GORJ” 

 
Drumul județean 675A, Licurici, Pârâul Viu, Lihulești, Cionți, Pojaru se află amplasat în 

partea de est a județului Gorj și traversează teritoriile administrative ale comunelor Licurici, 
Berlești și Bustuchin. Drumul județean DJ 675A este de clasă tehnică IV și se află în administrarea 
Consiliului Județean Gorj. 

Drumul județean 675A are lungimea de 15,790 km, poziția kilometrică 0, aflându-se la 
intersecția cu DN 67B – în localitatea Licurici. 

În anul 2019, pe drumul județean 675A care străbate teritoriul administrative al comunei 
Licurici din județul Gorj, la km 2+000, s-a produs o alunecare de teren care a afectat partea 
carosabilă pe o lungime de aproximativ 150 m. În acest sens, în data 14.06.2019 s-a deplasat la fața 
locului comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr.167/22.07.2014 și s-a întocmit 
nota de constatare nr. 8341/19.06.2019, prin care au fost dispuse măsurile privind întocmirea 
documentației tehnico-economice și identificarea resurselor financiare pentru refacerea sectorului de 
drum afectat. 

 
 



 102 

                
Alunecarea de teren de pe  DJ 675A, km 2+000 – km 2+200, com. Licurici, județul Gorj – situația existent 

 
Prin Nota de constatare menționată s-au dispus măsuri de semnalizare a sectorului de drum 

județean afectat, asigurarea desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță, demararea 
procedurilor de întocmire a documentației tehnico-economice necesară pentru execuția lucrărilor de 
,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – 2+200, comuna Licurici, județul Gorj” și 
identificarea resurselor financiare pentru stabilizarea zonei. 

În data de 31.03.2020 a fost semnat contractul nr. 4485, având ca obiect achiziția publică 
de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică, faza Expertiză tehnică, 
Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații de obținerea 
avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție ,,CONSOLIDARE TERASAMENTE PE 
DJ 675A, KM 2+000 – 2+200, COMUNA LICURICI, JUDEȚUL GORJ”, cu valoarea de 46.410 
lei. 

În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 46.510,00 lei, reprezentând contravaloare 
avize/acorduri conform certificatului de urbanism și contravaloarea contractului nr. 
4485/31.03.2020.   
 

 ,,REFACERE ȘI CONSOLIDARE TERASAMENTE DJ 605C LA KM 14+120, SATUL 
NISTOREȘTI, COMUNA ALIMPEȘTI” 

 
Obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, 

satul Nistorești, comuna Alimpești” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotârârea de 
Guvern nr. 514/12.07.2018 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 20.11.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 15645 privind serviciile de 
proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și întreținerea 
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, 
satul Nistorești, comuna Alimpești”. 

Lucrările executate au constat în: 
o Amenajare zid de sprijin pe coloane benotto; 
o Șanturi pereate; 
o Rigolă ranforsată; 
o Refacere sistem rutier; 
o Acostamente. 
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Lucrări executate și finalizate pe DJ 605C, în satul Nistorești, comuna Alimpești, județul Gorj 

 
Lucrările au fost finalizate și recepționate conform procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 17808 din 12.12.2019. 
În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 1.190,00 lei, reprezentând contravaloarea 

serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, conform contractului de lucrări nr. 
15645/20.11.2018 privind serviciile de proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea 
proiectantului, execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere și 
consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”  
 

 „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ȘI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL 
JUDEȚEAN DJ672C – 17,5 KM – SAT RUNCU – CHEILE SOHODOLULUI” 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna iunie 
2020, s-a produs o creştere substanţială a aportului de apă în sol, pe raza localităţii Runcu și pe 
,,Cheile Sohodolului” din comuna Runcu, precum și o creștere a  debitelor pe râul Sohodol și o 
scurgere importantă de apă de pe versanți, care au dus la degradări ale elementelor constructive ale 
zidurilor de sprijin, ale șanțurilor, ale corpului drumului de pe DJ 672C pe sectorul de drum Cheile 
Sohodolului, km 16+100 la km 33+600 și au afectat partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 
25 km, pe ambele sensuri de circulaţie. 

În acest sens, în data de 26.06.2020, a fost întocmit de către Comitetul Local pentru situații 
de urgență procesul verbal nr. 4932 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase în 
care s-au constatat pagube produse de râul Sohodol pe DJ672C pe distanța de peste 25 km, începând 
de la intrarea în Cheile Sohodolului până la limita cu județul Hunedoara, după cum urmează: ziduri 
de sprijin rupte, parapeți de beton căzuți în albie, parapeți de metal (lise) căzuți în albie, poduri și 
podețe rupte (colmatate), drumul rupt în cel puțin trei zone, pagube ce duc la impracticarea acestui 
drum de către turiști și de către reprezentanții Obștei Muntele Runcu. Acest proces verbal a fost 
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înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru situații de urgență ,,Lt. Col. Dumitru 
Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. 

Astfel, în data de 09.07.2020 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 531 prin care s-a 
alocat suma de 1.700.000 lei pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte 
carosabilă la drumul județean DJ672C – 17,5 km – sat Runcu – Cheile Sohodolului”, din Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități 
administrativ - teritoriale afectate de calamități naturale. 

În data de 13.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10695/13.08.2020 având ca obiect 
achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 
Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații de 
obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție „REFACERE 
INFRASTRUCTURĂ ŞI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL JUDEȚEAN DJ 672C- 17,5 KM -SAT 
RUNCU – CHEILE SOHODOLULUI”, cu valoarea de 91.332,50 lei. 

Documentația tehnico-economică a fost supusă aprobării Comisei tehnico-economice 
constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 8/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 133/30.09.2020 au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție ,,REFACERE INFRASTRUCTURĂ 
ŞI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL JUDEȚEAN DJ 672C- 17,5 KM -SAT RUNCU – CHEILE 
SOHODOLULUI”. 

În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 91.832,50 lei, reprezentând contravaloare 
avize/acorduri conform certificatului de urbanism și a contractului nr. 10695/13.08.2020.   

 „REFACERE 65 PODEȚE TUBULARE ȘI DALATE PE DJ 672C COMUNA RUNCU, 
CHEILE SOHODOLULUI” 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna iunie 
2020, s-a produs o creştere substanţială a aportului de apă în sol, pe raza localităţii Runcu și pe 
,,Cheile Sohodolului” din comuna Runcu, precum și o creștere a  debitelor pe râul Sohodol și o 
scurgere importantă de apă de pe versanți, care au dus la degradări ale elementelor constructive ale 
podețelor de pe DJ 675C pe sectorul de drum Cheile Sohodolului. 

În acest sens, în data de 26.06.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru situații 
de urgență, procesul verbal nr. 4932/26.06.2020 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase în care este specificată afectarea infrastructurii podețelor de  pe drumul județean 672C. 
Acest proces verbal a fost înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru situații de 
urgență ,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. 

În data de 29.06.2020, urmare a verificărilor efectuate la fața locului, a fost întocmit de 
către comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 135/2020, procesul verbal nr. 
4957 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase (precipitații), în comuna Runcu din data de 26.06.2020, fiind identificate un numar de 
65 podețe pe DJ 672C afectate, pentru care s-a propus suma de 1.400 mii lei pentru refacerea 
acestora. 

Astfel, în data de 09.07.2020 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 531 prin care s-a 
alocat suma de 1.400,00 mii lei pentru obiectivul de investiție „Refacere 65 podețe tubulare și 
dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”, din Fondul de intervenție la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ - teritoriale 
afectate de calamități naturale. 

În data de 13.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10703/13.08.2020 având ca obiect 
achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 
Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații de 
obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție „Refacere 65 podețe tubulare 
și dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”,  cu valoarea de 49.980 lei. 

Documentația tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnic-economice 
constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 11/2020. 
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Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 144/15.10.2020 au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție „Refacere 65 podețe tubulare și 
dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”. 

În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 50.480,00 lei, reprezentând contravaloare 
avize/acorduri conform certificatului de urbanism și a contractului  nr. 10703/13.08.2020.   

 
 „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ȘI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL 

JUDEȚEAN DJ 675A-0,1 KM – COMUNA LICURICI” 
 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna iunie 
2020, pe raza localităţii Licurici, comuna Licurici, s-au produs două alunecări de teren, cu tasare a 
părții carosabile, pe drumul judeţean DJ 675A, la poziţiile kilometrice 0+680, respectiv 2+080, care 
au afectat partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 100 m, pe câte un sens de circulaţie. 

În acest sens, în data de 12.06.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru situații 
de urgență, raportul operativ nr. 3402/12.06.2020 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase în care este specificată alunecarea de teren de pe drumul județean 675A. Acest raport a 
fost înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru situații de urgență ,,Lt. Col. Dumitru 
Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. 

În data de 25.06.2020, urmare a verificărilor efectuate la fața locului, a fost întocmit de 
către comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 135/2020, procesul verbal nr. 
3685 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase (precipitații), în comuna Licurici din perioada 10-12.06.2020, unde se regăsește drumul 
județean 675A afectat pe 0,100 km și unde se propune suma de 5.000,00 mii lei pentru refacerea 
părții carosabile și a amprizei drumului.  

Astfel, în data de 09.07.2020, a fost emisă Hotărîrea de Guvern nr. 531, prin care s-a alocat 
suma de 5.000.000 lei pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă 
la drumul județean DJ 675A-0,1 km – comuna Licurici”, din Fondul de intervenție la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ - teritoriale 
afectate de calamități naturale. 

În data de 13.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10696/13.08.2020 având ca obiect 
achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 
Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații de 
obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție, cu valoarea de 37.185,50 lei. 

Documentația tehnico-economică a fost supusă aprobării Comisei tehnico-economice 
constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 9/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 134/30.09.2020 au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție „Refacere infrastructură și parte 
carosabilă la drumul județean DJ 675A-0,1 km – comuna Licurici”. 

În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 37.400,55 lei, reprezentând contravaloare 
avize/acorduri conform certificatului de urbanism și a contractului nr. 10696/13.08.2020.   

 
 „REFACERE 1 PODEȚ LA INTERSECȚIA DJ 675A ȘI DN 67B COMUNA LICURICI” 

 
În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna iunie 

2020, pe raza localităţii Licurici, comuna Licurici s-au constatat scurgeri importante ale apelor 
pluviale de pe versanți, ce nu au putut fi preluate și dirijate de către dispozitivele existente. 

În acest sens, în data de 12.06.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru situații 
de urgență, raportul operativ nr. 3402/12.06.2020 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase în care sunt specificate pagubele produse pe drumul județean 675A. Acest raport a fost 
înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru situații de urgență ,,Lt. Col. Dumitru 
Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. 

În data de 25.06.2020, urmare a verificărilor efectuate la fața locului, a fost întocmit de 
către comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 135/2020, procesul verbal nr. 
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3685 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase (precipitații), în comuna Licurici în intervalul 10.06.2020 – 12.06.2020, unde se 
regăsește un podeț afectat, aflat pe DJ 675A în zona intersecției acestui drum județean cu drumul 
național DN67B și unde se propune suma de 15.000 lei pentru refacerea acestuia. 

Astfel, în data de 09.07.2020, a fost emisă Hotărîrea de Guvern nr. 531, prin care s-a alocat 
suma de 15.000 lei, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2020, pentru unele unități administrative - teritoriale afectate de calamități naturale, pentru 
obiectivul de investiție „Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B comuna Licurici”. 

În data de 07.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10386/07.08.2020 având ca obiect 
achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 
Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații de 
obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție, cu valoarea de 4.700,50 lei. 

Documentația tehnico-economică a fost supusă aprobării Comisei tehnico-economice 
constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 10/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 135/30.09.2020 au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție „Refacere 1 podeț la intersecția DJ 
675A și DN 67B comuna Licurici”. 

În data de 10.11.2020 a fost semnat contractul nr. 14910 privind serviciile de proiectare - 
documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic  de execuție și detalii de 
execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 
„Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B comuna Licurici”, având valoarea de 
92.146,35 lei și o durată de execuție de 3 luni. 

În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 5.537,14 lei, reprezentând contravaloare 
avize/acorduri conform certificatului de urbanism, a contractuluinr. 10386/07.08.2020 și cotele 
I.S.C.   
 

 „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ŞI PARTE CAROSABILĂ LA 0,04 KM DRUM 
JUDEȚEAN DJ 665A-SAT BĂLĂNEȘTI” 

 
În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna iunie 

2020, s-a  produs o alunecare de teren cu tasare pe drumul judeţean DJ 665A, la poziţia kilometrică 
4+072, care a afectat partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 40 m, pe ambele sensuri de 
circulaţie. 

În acest sens, în data de 21.05.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru situații 
de urgență, raportul operativ nr. 1/22.05.2020 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase în care este specificată reactivarea alunecării de teren de pe drumul județean 665A. Acest 
raport a fost înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru situații de urgență ,,Lt. Col. 
Dumitru Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. 

În data de 02.06.2020, urmare a verificărilor efectuate la fața locului, a fost întocmit de către 
comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 135/2020, procesul verbal nr. 1796 
privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase (precipitații), în comuna Bălănești din data de 21.05.2020, unde se regăsește drumul 
județean 665A afectat pe 0,04 km și unde se propune suma de 420 mii lei pentru refacerea părții 
carosabile. 

Astfel, în data de 09.07.2020, a fost emisă Hotărîrea de Guvern nr. 531, prin care s-a alocat  
suma de 420.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020, pentru unele unități administrative - teritoriale afectate de calamități naturale, pentru 
obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 
665A-sat Bălănești”. 

În data de 13.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10694/13.08.2020 având ca obiect 
achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza Expertiză 
tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații de obținerea 
avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție, cu valoarea de 24.392 lei. 
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Documentația tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnico-economice 
constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 7/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 132/30.09.2020 au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție „Refacere infrastructură și parte 
carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 665A-sat Bălănești”. 

În data de 10.11.2020 a fost semnat contractul nr. 14909 privind serviciile de proiectare - 
documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție și detalii de 
execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 
„Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 665A-sat Bălănești”, 
având valoarea de 350.841,21 lei și o durată de execuție de 2,5 luni. 

În anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă 25.424,44 lei, reprezentând contravaloare 
avize/acorduri conform certificatului de urbanism, a contractului nr. 10694/13.08.2020 și cotele 
I.S.C.  

 În vederea achitării ratelor bancare aferente împrumutului contractat pentru 
finanţarea execuţiei obiectivului de investiţii „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni - 
Tg.Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”, în bugetul iniţial pe anul 2020 au fost 
prevăzute credite bugetare în sumă  de 3.012.000 lei, rămase definitive, plăţile efectuate fiind 
în sumă de 3.008.592 lei (99,89%), 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 285 lei. 
 
                       

13.431.213; 
12,72%

38.900.007; 
36,85%

50.215.112; 
47,57%

3.008.592; 2,85% -285; 0,00%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  LA 
CAP. BUGETAR 84.02 „TRANSPORTURI”, 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2020 - lei   

bunuri şi servicii

proiecte cu finanțare din FEN aferente 
cadrului financiar 2014-2020

active nefinanciare

rambursări de credtite

plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent

 
 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în 
cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 38,91 %, iar în totalul 
acestui capitol, activele nefinanciare dețin 47,57%, proiectele cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 36,85%, iar cheltuielile privind bunuri şi servicii reprezintă 12,72% și 
rambursările de credite 3,22%. 

 
           La finele anului, diferenţa dintre: 

- suma veniturilor încasate în cuantum de 278.078.235 lei;  
- suma plăţilor efectuate în cuantum de 271.293.881 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în 

situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 271.293.881 lei, 
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este de 6.784.354 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 
31.12.2020, cu excedent. 

 
II. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 
 
 
                       

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 
proprii pe anul 2020 a fost fundamentat atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, 
prin bugetul iniţial, la valoarea de 219.419.470 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea 
de 254.388.160 lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 239.826.400 lei 
(94,28%), iar la partea de cheltuieli fiind de 240.264.860 lei (94,45%), defalcat pe următoarele 
instituţii publice de subordonare judeţeană: 

 
 Muzeul Judeţean ,, Alexandru Ștefulescu” Gorj; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 
 Şcoala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși”; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa, Runcu.  

                                                                                                                                 
- lei -          

Nr. 
crt. UNITATEA Buget 2020 Realizat 

venituri 2020 
Procent 

% 
SURSA DE FINANŢARE Iniţial Final   

0 1 2 3 4 5=4/3x100 
 TOTAL, din care: 219.419.470 254.388.160 239.826.400             94,28 
   - subvenţii 16.534.940 18.590.830    18.245.986               98,15 
   - venituri proprii 202.884.530 235.797.330 221.580.414              93,97 

1. Muzeul judeţean  „Al. Ştefulescu” 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
4.727.170 
4.432.940 

294.230 

 
4.163.820 
3.999.590 

164.230 

 
4.060.037 
3.900.030 

    160.007 

 
             97,51 
              97,51 

 97,43 
2. Ansamblul artistic profesionist  

„Doina Gorjului” 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
 

7.233.000 
6.802.000 

431.000 

 
 

5.824.000 
5.760.000 

64.000 

 
 

5.811.695 
5.748.695 

63.000 

 
 
              99,79 
              99,80 
              98,43 

3. Şcoala Populară de Arte ,,Constantin 
Brâncuși”; 

Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
6.168.400 
5.300.000 

868.400 

 
4.889.750 
4.164.750 

725.000 

 
4.669.994 
3.931.868 

738.126 

 
95,51 
94,41 

101,81 

4. Spitalul Judeţean de Urgenţă,  
Total, din care: 
- subvenţii                                                                   
- venituri proprii                                                     

 
179.195.790 

0,00 
179.195.790 

 
217.691.980           

4.666.490             
   213.025.490 

 
204.252.010    

4.665.393 
199.586.617 

 
93,83 
99,97 
93,69 

5. Spitalul de Pneumoftiziologie 
 „Tudor  Vladimirescu” Dobriţa,  
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
 
  22.095.110 

0 
  22.095.110 

 
 
   21.818.610 

                0            
21.818.610 

 
 

21.032.664 
               0 
21.032.664 

 
 

96,40 
- 

                96,40                                                    
              

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 85,17%, 
urmat de Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”- 8,77%, Ansamblul Artistic 
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Profesionist „Doina Gorjului” – 2,42%, Şcoala Populară de Arte Târgu-Jiu – 1,95%, Muzeul 
Judeţean  „Alexandru Ştefulescu” cu o pondere de 1,69%.  
           Încasările înregistrate în anul 2020, în sumă de 239.826.400 lei, raportate la prevederile 
bugetare definitive, în cuantum de 254.388.160 lei, au fost realizate în procentaj de 94,28%, 
analiza pe secţiuni, prezentându-se astfel: 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 243.603.340 lei, au fost 
încasate în valoare de 233.435.896 lei, (95,83%); 

- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 10.784.820 lei, au fost încasate 
în valoare de 6.390.504 lei, (59,25%). 

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:  

221.580.414; 
92,39%

18.245.986; 
7,61%

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE   
LA DATA DE  31.12.2020 - 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: 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

160.007;                   
0,07%

63.000;                    
0,03% 738.126;                    

0,33%

199.586.617;    
90,08%

21.032.664;                 
9,49%

PONDEREA VENITURILOR  PROPRII  REALIZATE DE  INSTITUŢIILE  
PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2020- 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 
90,08%. 

 
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 31,51%, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 25,57%, Şcoala 
Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” –  cu 21,55% și Muzeul Judeţean „Alexandru 
Ştefulescu” – cu 21,37%. 

 
Pe instituţii publice, veniturile încasate la data de 31.12.2020 se prezintă astfel: 
 
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate în sumă de 

217.691.980 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în sumă de 204.252.010 lei (93,83%), din 
care:  

 
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 206.935.390 lei, au fost încasate în cuantum 

de  197.890.161 lei (95,63%); 
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 10.756.590 lei, au fost încasate în cuantum de 

6.361.849 lei (59,14%). 
 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - totalul veniturilor 
programate în sumă de 21.818.610 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în sumă de 
21.032.664 lei (96,40%), din care:  

 
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 21.818.610 lei, au fost încasate în cuantum de  

21.032.238 lei (96,40%); 
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 0 lei, au fost încasate în cuantum de 426 lei. 

 

4.665.393;  
25,57%

5.748.695; 
31,51%

3.931.868; 
21,55%

3.900.030;  
21,37%

PONDEREA VENITURILOR ÎNCASATE DIN SUBVENŢII  DE 
INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2020 - 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 Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj  - totalul veniturilor programate  în 
sumă de 4.163.820 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în cuantum de 4.060.037 lei 
(97,51%), doar în cadrul secţiunii de funcţionare. 
        
                 4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – totalul veniturilor programate în 
sumă de 5.824.000 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în sumă de 5.811.695  lei (99,79%), 
doar în cadrul secţiunii de funcţionare. 

 
                  5. Şcoala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” - totalul veniturilor programate în 
sumă 4.889.750 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2020, în sumă de 4.669.994 lei (95,51%), din 
care:  

 
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.861.520 lei, au fost încasate în valoare de  

4.641.765 lei (95,48%); 
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 28.230 lei, au fost încasate în valoare de 28.229 

lei (100%). 
 

  
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 254.388.160 
lei, înregistrând  plăţi efective în cuantum de 240.264.860 lei (94,45%), din care: 

- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 243.603.340 lei, până la 
data de 31.12.2020 s-au efectuat plăţi în valoare de 232.249.680 lei (95,34%); 

- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 10.784.820 lei, până la data 
de 31.12.2020 s-au efectuat plăţi în valoare de 8.015.180 lei (74,32%). 
 

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:  
  

232.249.680; 
96,66%

8.015.180;
3,34%

Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în
totalul plăţilor înregistrate la data de 31.12.2020-lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

 
 

            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 31.12.2020, 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 31.12.2020, 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: 
 

 

225.723.134; 
93,95%

14.541.726;
6,05%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI  LA DATA DE 31.12.2020 - lei

cap.66.10 Sănătate

cap.67.10 Cultură, recreere, religie

181.831.848; 
78,26%

49.643.770; 
21,37%

823.754; 
0,35%

-49.692; 
-0,02%

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în 
cadrul secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2020- lei

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

alte cheltuieli

plăți efectuate în anii 
precedenți și recuperate în anul 
curent

7.655.322;  
95,51%

359.858;                 
4,49%

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul 
secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2020- 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 31.12.2020 este capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 93,95%, 
urmat de capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere, religie” cu o pondere de 6,05%. 

 
Pe capitole de cheltuieli, în cadrul bugetului centralizat al instituțiilor publice și 

activităților finanțate parțial din venituri proprii, execuția înregistrată la 31.12.2020 se 
prezintă astfel: 

 
Cap. 66.10 „Sănătate”  

 
             - credite bugetare iniţiale – 201.290.900 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 197.064.050 lei (97,90%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 4.226.850 lei (2,10%); 
             - credite bugetare definitive – 239.510.590 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 228.754.000 lei (95,51%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 10.756.590 lei (4,49%); 
              - plăţi efectuate – 225.723.134 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 217.736.183 lei (96,46%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 
7.986.951 lei (3,54%). 
 

                 
Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie”  
 
 

             - credite bugetare iniţiale – 18.128.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 17.941.670 lei (98,97%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 186.900 lei (1,03%); 
             - credite bugetare definitive – 14.877.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 14.849.340 lei (99,81%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 28.230 lei (0,19%); 
              - plăţi efectuate – 14.541.726 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în 
sumă de 14.513.497 lei (99,81%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 28.229 
lei (0,19%). 

 
Pe instituții publice, în cadrul bugetului centralizat al instituțiilor publice și 

activităților finanțate parțial din venituri proprii, execuția înregistrată la 31.12.2020 se 
prezintă astfel: 

 
 

1. MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” GORJ 
 

În cursul anului 2020, MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” GORJ a 
organizat o serie de acțiuni și proiecte, dintre care amintim: 

 
1. 14 ianuarie  - Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică; 

2. Costume ale minorităților etnice din China. Expoziție temporară de fotografie; 

3. 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară; 

4. Obiceiuri. Artiști. Șezătoare. Expoziție temporară de artă vizuală; 

5. Brâncuși – calea nesfârșită a luminii. Ilie Tudorel. Expoziție temporară de fotografie; 

6. Cross – Cultural Connections for Indigenous Folk Arts in Oregon and Romania;  
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7. 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei; 

8. ȘAI. Expoziție temporară de caricatură; 

9. Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, programe metamuzeale; 

10. Ziua Eroilor. Expoziţie temporară fotodocumentară; 

11. Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei „Albinuța”, nr. 6; 

12. Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie; 

13. Şantierul arheologic de la Logreşti – Seaca „Capul Dealului”; 

 14.Emil Ciocoiu. Expoziție temporară de pictură; 

15. Moștenirea Magherilor. Concurs de istorie; 

16. Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică; 

17. Florin Hutium. Expoziție temporară de pictură; 

18. Festivalul Național de Etnografie și Folclor pentru copii și tineret, Curtișoara. Ediția a III -a, 

2020; 

19. Ion Popescu - Voiteşti un savant dat uitării. Evocare; 

20. 16 - 22 decembrie Zilele Recunoştinţei. Evocare  şi expoziţie temporară fotodocumentară. 

 
Bugetul aprobat iniţial Muzeului Judeţean Gorj la partea de venituri a fost în valoare de 

4.727.170 lei, din care: 4.432.940 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 294.230 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului 
bugetar.  

Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 4.163.820 lei, din care: 3.999.590 lei 
reprezintă subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea 
cheltuielilor necesare funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 164.230 
lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2020. 

 
Din totalul veniturilor realizate de Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj în 

sumă de 4.060.037 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 3,94%, respectiv în sumă 160.007 lei, 
iar subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 96,06%, respectiv suma 
de 3.900.030 lei. 

 
 Analizând execuţia bugetară pe anul 2020, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor 

efective a fost de 4.060.037 lei, din care: 3.900.030 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din 
subvenţiile acordate din veniturile bugetului local şi 160.007 lei - au avut ca sursă veniturile 
proprii încasate de instituţie pe parcursul anului 2020. 

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 4.060.037 lei, din care: cheltuieli de 

personal – 2.929.522 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, 
cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 1.090.681 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 39.834 lei. 
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 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – nu prezintă cheltuieli. 

 
 Veniturile proprii, în sumă de 160.007 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 

3,94%. 
 
 

 
2. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST  „DOINA GORJULUI” 

 
               Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, în calitatea sa de instituție publică de 
spectacole în subordinea Consiliului Județean Gorj, își are foarte bine conturat locul și rolul său,  
dacă, pe lângă valoarea producțiilor sale, se ține cont și de cei 73 de ani de experiență, de când a 
fost fondat și până în prezent. 
 După mai bine de șapte decenii de activitate încununată de roade și împliniri, activitatea 
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, în anul 2020, a fost afectată de criza sanitară și 
economică declanșată de pandemia de COVID-19, nemaiputându-se organiza în cea mai mare parte 
a anului  spectacole, care reprezintă de fapt, chintesența muncii ansamblului. 
 Din acțiunile importante, organizate în prima parte a anului până la declanșarea crizei 
sanitare,  în funcție de agenda culturală, prezentăm:   
 
1. 14 ianuarie - 126 de ani de la nașterea Ecaterinei Teodoroiu, „EROINA DE LA JIU”; 

2. 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale, ziua de naștere a poetului nepereche Mihai Eminescu; 

3. 24 ianuarie – Ziua Unirii Celor Două Princincipate Române, Țara Românească și Moldova; 

4. 19 februarie – ZIUA NAȚIONALĂ BRÂNCUȘI, fiind marcată la Teatrul Dramatic „Elvira 

Godeanu”, îmbinând într-o armonie perfectă, forțele artistice ale teatrului și ansamblului; 

5.   3 martie – spectacol la Centrul Cultural Curtea de Argeș; 

6.  27 iunie 2020 - organizat la Centrul de Cultură și Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5, 

București, spectacol menit să contribuie la veniturile instituției. 

 
Bugetul aprobat iniţial Ansamblului  Artistic Profesionist  „Doina Gorjului” la partea de 

venituri a fost în valoare de 7.233.000 lei, din care: 6.802.000 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 de 431.000 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului 
bugetar.  

 
Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 5.824.000 lei, din care: 5.760.000 lei 

reprezintă subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea 
cheltuielilor necesare funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 64.000 lei 
o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2020. 

 
Din totalul veniturilor realizate de Ansamblul Artistic Profesionist  „Doina Gorjului” în 

sumă de 5.811.695 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 1,08%, respectiv în sumă 63.000 lei, 
iar subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 98,92%, respectiv suma 
de 5.748.695 lei. 
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 Analizând execuţia bugetară pe anul 2020, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor 
efective a fost de 5.811.695 lei, din care:  5.748.695 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din 
subvenţiile acordate din veniturile bugetului local şi 63.000 lei - au avut ca sursă veniturile 
proprii încasate de instituţie pe parcursul anului 2020. 

 
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 5.811.695 lei, din care: cheltuieli de 

personal – 5.335.527 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, 
cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 399.448 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 76.720 lei. 
 

 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – nu prezintă cheltuieli. 
 
 Veniturile proprii, în sumă de 63.000 lei, au fost realizate din desfășurarea activității 
specifice. 

 
Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 

1,08%. 
 
 

3.    Şcoala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 
 
   

Şcoala Populară de Arte 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 Arte este unul dintre principalii furnizori de evenimente culturale cuprinse în 
Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj. 
 

În ceea ce priveşte managemetul administrativ, instituţia dispune de baza materială 
necesară prelucrării informatizate a datelor. Au fost achiziţionate în cursul anului 2020 obiecte de 
inventar pentru prevenirea infecției cu noul virus, aparatură şi tehnică  necesare desfăşurării 
activităţii de instruire on line şi a celei de spectacole: termometre, pulverizator cu baterie, laptopuri, 
camera web, căști etc). 

 
În ceea ce priveşte managemetul programelor, pe segmentul educaţiei permanente, 

numărul de cursanți înscrişi la Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în anul 
școlar 2020-2021  fost de 2.665.  

Măsurile impuse pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, stipulate în 
Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.142/1.495/2020, au determinat 
managementul să limiteze numărul cursanților care doreau să se înscrie în anul I, fapt ce avut drept 
consecință scăderea drastică a numărului de cursanți care au urmat cursurile școlii la sediul din 
Târgu Jiu.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226915
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În anul școlar 2020-2021 a fost înființată doar o secție nouă în comuna Prigoria (grup vocal 
folcloric) și s-a acționat în direcția diversificării disciplinelor studiate la secțiile externe, fiind 
înființate noi discipline la Arcani (grup vocal folcloric), Bălești (clarinet și saxofon), Drăgotești 
(grup vocal folcloric și nai), Godinești (ansamblu instrumental) și Polovragi (chitară, pian, țambal și 
vioară). Din păcate, nu s-a reușit păstrarea în continuare a secțiilor de la Aninoasa și Stejari. 

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. Din păcate, în condițiile 
pandemiei de SARS CoV-2, numărul festivalurilor și concursurilor organizate în anii trecuții a fost 
extrem de mic, ceea ce a dus la o rată de participare extrem de redusă. 

În anul 2020 cursanții au participat la unele 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, respectiv: 
 
Nr. 
crt. Denumire activității Locul 

desfășurării Tipul activității Data 

1 Concurs național de artă plastică Ion Irimescu, 
ed. a XIII-a Suceava Concurs 27 februarie 

2 Salonul de pictură „Arte Mici”  Motru Concurs 23 martie 

3 Concurs național de arte plastice Nicolae 
Milord, ed. a IV-a 

Piatra Neamț Concurs 23 martie-4 
aprilie 

4 Festivalul Cpiilor – Timișoara 2020 Timișoara Festival 1 iunie 

5 Concurs Național de pictură și grafică 
Vespasian Lungu, ediția a XXV-a Brăila Concurs 26 noiembrie 

6 Concurs Interanţional- Online de Muzică 
Uşoară pentru copii şi tineret Bucuriile Muzicii Botoșani  Concurs  21 noiembrie  

7 Festivalul Datinilor de iarnă „Marmația 2020” Sighetu 
Marmației Festival 27 decembrie 

 
Cursanții Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși”, au obținut un număr de 55 de 

premii și mențiuni la cele 12 competiții la care au participat, fie că a fost vorba de competiții 
naționale, regionale sau județene/locale.  

În ceea ce privește inițierea sau participarea la organizarea și desfășurarea unor activități 
culturale noi (tabere, expoziții, spectacole, festivaluri, concursuri etc.), pentru anul 2020 a fost 
inițiat un concurs destinat exclusiv cursanților Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu 
Jiu, intitulat „Arta online”, ce s-a desfășurat în perioada 3-30 aprilie 2020 și a avut un număr de 419 
participanți. 

Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Arte „Constantin 
Brâncuși” Târgu Jiu derulează un număr de 2 programe: 

1. Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE care înglobează 10 proiecte 
care se referă la instruirea cursanților la disciplinele: ansambluri de datini și obiceiuri, arta lemnului, 
canto muzică populară, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, 
împletituri, instrumente tradiționale și olărit. 

2. Programul  ARTE CONTEMPORANE care cuprinde activităţi de instruire grupate în 4 
proiecte: arte vizuale, balet/dans modern, canto muzică uşoară,folk, clasic şi instrumente muzicale. 

 
Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresat copiilor, tinerilor și 

adulţilor, din mediul rural şi urban, prin proiectele sale a urmărit conservarea şi transmiterea 
meseriilor şi artelor tradiţionale, în acest scop organizându-se cursuri de arta lemnului, ansambluri 
de datini și obiceiuri, canto popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, 
iconărit, împletituri, instrumente tradiționale (nai, fluier, țambal) și olărit.  
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Implementat într-un număr de 32 de autorități locale, dintre care 7 urbane și 25 rurale, 
programul a avut un număr de 1817 cursanți. 

Programul ARTE CONTEMPORANE adresat copiilor, tinerilor și adulţilor din mediul 
rural şi urban, prin proiectele sale, a urmărit dezvoltarea personală şi vocaţională a comunităţii, în 
acest scop organizându-se cursuri de pictură, artă decorativă, artă fotografică, actorie, dans modern, 
balet, canto muzică ușoară, folk și clasică, ansamblu coral, acordeon, chitară, orgă, pian, saxofon și 
vioară. Implementat într-un număr de 16 autorități locale, dintre care 7 urbane și 9 rurale, programul 
a avut un număr de 848 de cursanți. 
 

În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala Populară de Arte 
Târgu Jiu a contribuit la activitatea de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale comunităţii 
gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal. 

 
Prin programul GORJUL ANCESTRAL s-a urmărit participărea la organizarea și 

desfășurarea unui număr de 37 evenimente culturale (festivaluri, expoziţii, ateliere etc.)  la care s-ar 
fi pus în valoare bogăţia patrimoniului cultural, cu precădere cel imaterial, din judeţul Gorj, 
contribuind, astfel,  la conservarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului de tradiţii, 
meşteşuguri şi obiceiuri din Gorj. Din păcate, în condițiile pandemiei și a restricțiilor impuse de 
aceasta, au fost organizate doar un număr de trei manifestări, toate celelalte 34 fiind inițial amânate 
și apoi anulate. Cele trei manifestări au strâns un număr de aproximativ 700 de beneficiari. 

Cel mai mare eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor 
populare, desfășurat pe parcursul lunii februarie 2020 și care a constat prin organizarea de expoziţii 
de artă populară și spectacole folclorice realizate de secţiile externe ale Şcolii Populare de Arte din 
localitățile Arcani, Bălcești (Bengești-Ciocadia), Crasna și Drăgotești. Cea de-a doua manifestare 
inclusă în acest program am fost de  Dragobete,  desfășurată în localitatea Cloșani.  

 
Programul EMULAȚIILE ȘCOLII DE ARTĂ are ca obiectiv prezentarea în comunitate şi 

în afara acesteia a rezultatelor obţinute în cadrul programelor de formare profesională. 
În cadrul programului urmau să fie organizate un număr de 31 de evenimente culturale de 

nivel internațional, național sau local/județean, dintre care au fost organizate doar un număr de șapte 
activități, care au avut un număr de aproximativ 600 de beneficiari. 

 
Programul intitulat ARTELE SPECTACOLULUI reunește proiectele celor trei instituții 

de spectacol ce funcționează în cadrul sau pe lângă Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” 
Târgu Jiu: Orchestra de Cameră „Lyra Gorjului”, Teatrul de Păpuși „Pinocchio” și  Ansamblul 
Folcloric „Maria Lătărețu”. 

Activitatea, ca instituţie de spectacole, a fost și ea profund afectată de criza sanitară și 
economică declanșată de pandemia de COVID-19. Toate cele trei instituții de spectacole care 
funcționează în cadrul Şcolii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu au avut activitatea 
blocată mai multe luni, iar în celelalte luni activitatea a fost mult diminuată față de anii precedenți.  

 
Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a avut în cursul anului 2020 o singură premieră, în data de 

24 iunie 2020 „Păcălici și minciunel”. În intervalul ianuarie-octombrie 2020, teatrul a oferit copiilor 
Gorjului doar un număr de 32 de spectacole (dintre care 13 gratuite), respectiv 6 spectacole în 
mediu urban și 13 în mediu rural. Acestea au fost urmărite de 1870 spectatori (1002 spectatori 
plătitori), fapt ce s-a concretizat prin facturi și vânzări de bilete în sumă de 6.463 lei. 

 
Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 15-20 de soliști și 

interpreți/concert, toţi colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi proveniţi din rândul 
cadrelor didactice de la Şcoala Populară de Arte, ale profesorilor de la Liceul de Arte „Constantin 
Brăiloiu” Târgu Jiu şi a unui grup de interpreți de la Filarmonica Oltenia din Craiova, a susținut un 
număr de trei concerte pentru iubitorii de muzică din Târgu Jiu. Deși numărul de spectatori a fost 
unul destul de scăzut, concertele oferite publicului meloman, și nu numai, reușesc să mențină o 
formă de manifestare artistică, inițiată cu mulți ani în urmă, care dă posibilitatea orașului în care se 
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găsesc operele marelui sculptor Constantin Brâncuși să ofere o viață culturală diversificată pentru 
locuitorii și vizitatorii săi. 

  
Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu”, alcătuit din profesorii şi cursanții actuali sau foşti 

ai şcolii, la care se adaugă și colaboratori, este instituția de spectacol care aduce venituri 
considerabile la bugetul Şcolii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, obţinute din 
prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, ansamblul este considerat o 
oglindă a școlii, contribuind la consolidarea prestigiului acesteia, la popularizarea celor mai buni 
elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri înspre activităţile instituţiei. Din păcate, pentru 
perioada avută în discuție, ansamblul nu și-a putut face simțită prezența decât prin participarea la un 
singur eveniment cultural, celelalte evenimente culturale la care ansamblul ar fi trebuit să participe 
fiind interzise în ceea mai mare parte a anului.  

În ceea ce privește adaptarea metodelor de lucru și a programelor analitice la noile realități 
se află în lucru elaborarea unor programe analitice care să țină cont de existența în cadrul Şcolii 
Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a cursurilor de bază și a celor de perfecţionare a 
tehnicii şi măiestriei artistice. 

 
Bugetul aprobat iniţial Școlii Populare de Arte Târgu-Jiu la partea de venituri a fost în 

valoare de 6.168.400 lei, din care: 5.300.000 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 868.400 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului 
bugetar.  

 
Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 4.889.750 lei, din care: 4.164.750 lei 

reprezintă subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea 
cheltuielilor necesare funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 725.000 
lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2020. 

 
Din totalul veniturilor realizate, în sumă de 4.669.994 lei, veniturile proprii dețin o 

pondere de 15,81%, fiind în sumă 738.126 lei, iar subvenţia alocată din bugetul propriu general 
al Judeţului Gorj reprezintă 84,19%, respectiv suma de 3.931.868 lei. 

 
 Analizând execuţia bugetară pe anul 2020 la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor 

efective a fost de 4.669.994 lei, din care: 3.931.868 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din 
subvenţiile acordate din veniturile bugetului local şi 738.126 lei - au avut ca sursă veniturile 
proprii încasate de instituţie pe parcursul anului 2020 (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 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 4.641.765 lei, din care: cheltuieli de 

personal – 3.903.406 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, 
cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 683.655 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 54.704 lei, 
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 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 28.229 lei, reprezentând active nefinanciare, respectiv: 
mașină de cusut profesională (5.229 lei) și remorcă (23.000 lei). 
 
Ponderea cheltuielilor de personal reprezintă 83,58% din totalul cheltuielilor, cheltuielile 

cu bunuri şi servicii reprezintă 14,64% din totalul cheltuielilor, alte cheltuieli reprezintă 1,17% 
din totalul cheltuielilor, cheltuielile de capital reprezintă 0,60% din totalul cheltuielilor. 
 Gradul de acoperire din veniturile proprii a cheltuielilor instituţiei a fost de 15,81%. 

           
 

4.  SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU JIU 
 
 
Situația financiară a instittuției, înregistrată pe parcursul anului 2020, se prezintă după cum 

urmează:     
- lei - 

Indicator Valoare realizată 01.01.2020 – 31.12.2020 
Sold iniţial 9.337.282  
Total venituri 204.252.010  
Total cheltuieli 204.445.830  
Sold final 9.143.462  

 
 
Bugetul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu Jiu a fost aprobat, la partea de venituri, 

în sumă de 179.195.790 lei, pe parcursul execuţiei bugetare fiind majorat la valoarea de 
217.691.980 lei, din care s-a încasat suma de 204.252.010 lei (93,83%), având următoarea  
structură: 

- lei - 
Denumire indicator Prevederi 

iniţiale 
Prevederi 
definitive 

Realizat  
2020 

%  
(4/3) 

1 2 3 4 5 
TOTAL VENITURI 179.195.790     217.691.980  204.252.010 93,83 

Venituri din concesiuni și închirieri 
(30.10.05) 

28.000 28.000 11.269 40,25 

Venituri din prestări de servicii 
(33.10.08) 

2.308.000 2.308.000 1.942.036 84,14 

Venituri din contractele încheiate cu 
CASJ Gorj (33.10.21) 

77.417.000 95.040.680 91.641.062 96,42 

Venituri din contractele încheiate cu 
DSP Gorj din sume alocate de la 
bugetul de stat (33.10.30) 

19.015.000 24.676.500 23.398.199 94,82 

Venituri din contractele încheiate cu 
DSP Gorj din sume alocate din 
veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii (33.10.31) 

0 0 0 - 

Venituri din contractele încheiate cu 
IML Craiova-Dolj (33.10.32) 

2.658.000 2.972.500 2.979.249 100,23 

Alte venituri din prestări de servicii și 
alte activități (33.10.50) 

0 0 0 - 

Donații și sponsorizări (37.10.01) 0 1.537.620 1.537.615 100 
Alte transferuri voluntare (37.10.50) 726.850 1.326.850 1.326.850 100 
Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale instituțiilor publice (39.10.01) 

0 16.400 21.623 131,85 

Sume utilizate din excedentul anului 
precedent pentru efectuarea de 
cheltuieli (40.10.15) 

9.337.290 9.337.290 - - 
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Subvenţii de la bugetul de stat către 
instituții publice finanțate parțial sau 
integral din venituri proprii susținerii 
derulării proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare, aferente perioadei 
de programare 2014-2020 (42.10.70) 

10.000 
 

10.000 - - 

Sume alocate pentru dtimulentul de 
risc (42.10.82) 

 412.500 415.000 100,61 

Subvenţii din bugetul local pentru 
finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătății (43.10.40) 

 500.000 500.0000 100 

Subvenţii din bugetul local pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătății (43.10.14) 

0 472.490         472.393 99,98 

Subvenţii din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
investițiilor în sănătate (43.10.16) 

0 3.694.000 3.693.000 99,97 

Subvenţii din bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru acoperirea creșterilor 
salariale (43.10.33) 

66.239.000 72.492.500 72.036.381 99,37 

Sume alocate pentru dtimulentul de 
risc (43.10.40) 

 1.410.000 4.102.500 290,96 

Fondul Social European (FSE) 
(48.10.02) 

1.456.650 1.456.650 174.833 12 

 
Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe 

parcursul anului 2020, au fost în cuantum de 9.337.282 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 217.691.980 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv excedent, de 
213.589.292 lei (98,12%) şi plăţi în sumă de 204.445.830 lei (93,92%), astfel: 
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-lei – 

 
 
În cursul anului 2020, pentru derularea proiectului cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile „Start în Viață - Program de formare medicală pentru sănătatea femeii și a 
copilului”, au efectuate plăți în sumă de 359.858 lei. 

De asemenea, au fost achiziţionate echipamente și aparatură medicală din venituri proprii 
(1.344.665 lei), respectiv, cu finanțare de la bugetul de stat (3.693.000 lei) şi cofinanţare de la 
Consiliul Judeţean Gorj, din bugetul local (472.393 lei), de la Primaria Târgu Jiu, în valoare de 
1.326.850 lei, înregistrându-se plăți în cuantum de 6.836.908 lei.  

Totodată, din venituri proprii, au mai fost efectuate plăți în sumă de 790.185 lei, pentru 
realizarea următoarelor obiective de investiții:    

 
Denumire indicator 

Cod 
 

Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

TOTAL CHELTUIELI   179.195.790 217.691.980 204.445.830 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  174.968.940 206.935.390 196.458.879 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 140.000.000 151.375.500 151.317.540 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 135.203.500 146.023.500 145.976.661 
Cheltuieli salariale în natură (vouchere de 
vacanță) 

10.02 2.000.000 1.734.000 1.733.400 

Contribuţii 10.03 2.796.500 3.618.000 3.607.479 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 34.468.940 54.971.890 44.579.827 
Bunuri şi servicii 20.01 6.750.000 11.485.500 9.468.701 
Reparaţii curente 20.02 500.000 50.000 24.035 
Hrană 20.03 1.430.000 1.540.000 1.251.900 
Medicamente şi materiale sanitare 20.04 22.176.000 38.032.950 30.373.465 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 811.000 806.000 643.817 
Deplasări, detaşări, transferări 20.06 13.000 4.000 3.780 
Materiale de laborator 20.09 143.000 490.000 378.486 
Pregătire profesională 20.13 150.000 16.000 14.817 
Protecția muncii 20.14 10.000 7.500 6.257 
Alte cheltuieli  20.30 2.485.940 2.539.940 2.414.569 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 500.000 588.000 561.512 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

59.40 500.000 588.000 561.512 

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

85       

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  4.226.850 10.756.590   7.986.951 
TITLUL XI PROIECTE CU FINANȚARE 
DIN FEN AFERENTE  CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

58 
1.500.000 1.500.000 359.858 

Programe din Fondul Social European 
(FSE) 

58.02 1.500.000 1.500.000 359.858 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 2.726.850 9.256.590 7.627.093 
Active fixe 71.01 1.926.850 8.456.590 2.925.538 
Construcții 71.01.01 935.000 1.601.530 790.185 
Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 991.850 6.855.060 6.836.908 

Mobilier, aparatură birotică și alte active 
corporale 

71.01.03       

Alte active fixe 71.01.30       
Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 800.000 800.000 0 
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1. Construire clădire - Magazie centrală a Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu situată 
în locația Nr.1 str.A.I.Cuza - 295.918 lei 

2. Reabilitare și modernizare Bloc Alimentar, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 
locația din str.Progresului nr.18 - 214.167 lei 

3. Construire spațiu unde va fi montată o linie completă pentru PCR testare Covid-19 
la Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu situată în locația Nr.1 str.A.I.Cuza - 
262.250 lei; 

4. Extindere construcție Laborator BK Spital nr.1, str.A.I.Cuza (proiectare) - 11.900 
lei;  

5. Reparații capitale Secția Psihiatrie  din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu 
Etapa a-II –a (proiectare)- 5.950 lei..  

 
De asemenea, pentru finanțarea cheltuielilor spitalului cu materiale sanitare achiziționate în 

scopul aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid a fost utilizată suma de 8.507.802 lei, din 
care 500.000 lei reprezintă subvenții din bugetul local al Consiliului Județean Gorj. 

 
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la 

data de 31.12.2020 este deţinută de cheltuielile de personal cu 74,01%, urmate de cheltuielile 
privind bunuri şi servicii  (21,81%), activele nefinanciare (3,73%), alte cheltuieli (0,27%) și 
proiecte cu finanțare din FEN (0,18%). 

 
  

151.317.540; 
74,01%

44.579.827; 
21,81%

561.512;             
0,27%

359.858;            
0,18%

7.627.093; 
3,73%

PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL CENTRALIZAT AL  
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU  PE ANUL 2020 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

alte cheltuieli

proiecte cu finanțare din FEN 
aferente cadrului financiar 2014-2020

active nefinanciare

 
 
 

5.  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” – 
RUNCU 

 
Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare, evoluţia economico-

financiară din anul 2020, 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 2020 se prezintă după cum 
urmează: 

 lei -      
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Bugetul spitalului, la partea de venituri, a fost aprobat în sumă de 22.095.110 lei, pe 

parcursul execuţiei bugetare ajungând la valoarea de 21.818.610 lei, din care s-a încasat suma 
de 21.032.664 lei (96,40%), structurându-se după cum urmează: 

 lei - 
Denumire indicator Prevederi 

iniţiale 
Prevederi 
definitive 

Realizat  
2020 

%  
(4/3) 

1 2 3 4 5 
TOTAL VENITURI 22.095.110 21.818.610 21.032.664 96,40                    

Venituri din concesiuni și închirieri 
(30.10.05) 

80.000 80.000 77.183 96 ,48 

Venituri din contractele încheiate cu 
CASJ Gorj (33.10.21) 

10.700.000 10.100.000 10.065.678 99,66 

Venituri din contractele încheiate cu 
DSP Gorj din sume alocate de la 
bugetul de stat (33.10.30) 

200.000 165.000 165.000 100 

Venituri din contractele încheiate cu 
DSP Gorj din sume alocate din 
veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii (33.10.31) 

0 0 0 0 

Alte venituri din prestări de servicii și 
alte activități (33.10.50) 

12.000 3.000 2.572 85,73 

Donații și sponsorizări (37.10.01) 0 0 0 - 
Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale instituțiilor publice (39.10.01) 

0 0 426 - 

Sume utilizate din excedentul anului 
precedent pentru efectuarea de 
cheltuieli (40.10.15) 

263.110 263.110 0 - 

Sume alocate pentru dtimulentul de 
risc (42.10.82) 

 367.500 367.500 100 

Subvenţii din bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru acoperirea creșterilor 
salariale (43.10.33) 

10.840.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10.840.000 10.354.305 95,52 

 
Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe 

parcursul anului 2020, au fost în cuantum de 263.101 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 21.818.610 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv 
excedent, de 21.295.765 lei (97,61%) şi plăţi în sumă de 21.277.304 lei (97,52%). 

Indicator Valoare realizată 01.01.2020 – 31.12.2020 
Sold iniţial 263.101 
Total venituri 21.032.664 
Total cheltuieli 21.277.304 
Sold final 18.461 
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Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la 

data de 31.12.2020 este deţinută de cheltuielile de personal cu 86,22%, urmate de cheltuielile 
privind bunuri şi servicii  cu 13,58%. 

  

18.345.853; 
85,82%

2.890.159;
13,52%

90.984;
0,43% -49.692; 

-0,23%

PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL CENTRALIZAT AL  
Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - RUNCU                                       

PE ANUL 2020 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

alte cheltuieli

plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent

 
                     

La  data de 31.12.2020, 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 239.826.400 lei;  
- suma plăţilor efectuate în cuantum de 240.264.860 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în 

situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 240.264.460  lei, 
este de - 438.060 lei, mai mică decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 
31.12.2020, cu deficit. 

 

 
Denumire indicator 

Cod 
 

Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

TOTAL CHELTUIELI   22.095.110 21.818.610 21.277.304 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  19.030.000 21.818.610 21.277.304 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 19.030.000 18.369.500 18.345.853 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 18.388.000 17.768.500 17.751.676 
Tichete de masă 10.02 216.000 205.000 204.450 
Contribuţii 10.03 426.000 396.000 389.727 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 2.924.110 3.357.110 2.890.159 
Bunuri şi servicii 20.01 1.924.110 2.179.110 2.016.531 
Reparații curente 20.02 0 0 0 
Medicamente şi materiale sanitare 20.04 760.000 1.038.000 784.135 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 120.000 108.000 66.304 
Deplasări, detaşări, transferări 20.06 20.000 2.000 1.085 
Pregătire profesională 20.13 50.000 10.000 9.710 
Alte cheltuieli  20.30 50.000 20.000 12.394 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 141.000 92.000 90.984 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

59.40 141.000 92.000 90.984 

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

85 0 0 -49.692 
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III.   BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE:  
 
                   Prevederile bugetare cumulate la data de 31.12.2020, la partea de venituri a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile, sunt în sumă de 58.890 lei, înregistrând încasări în cuantum 
de 54.115 lei, (91,89%). 
                   Prevederile bugetare cumulate la partea de cheltuieli a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, în sumă de 58.890 lei,  au înregistrat plăți, la data de 31.12.2020, în cuantum de 
54.115 lei (91,89%). 

Sumele prevăzute în bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost alocate în vederea  
derulării proiectului „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor 
viitoare”,  de către Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj, care s-a desfășurat în 
parteneriat cu Organizaţia pentru Cultură din Oregon, parte a Universităţii Oregon din SUA. 
Finanțarea a fost asigurată de la Departamentul de Stat al SUA prin programul Communities 
Connecting Heritage, a cărui realizare inițială a fost afectată de pandemia Covid-19, prin adaptare la 
noua situație mondială, trecându-se la realizarea activităților pe plan virtual/digital. Astfel, 
finanțarea obținută a fost utilizată pentru achiziția de aparatură video-audio pentru efectuarea 
activităților digitale, realizarea de povești digitale, emisiuni de promovare a tradițiilor locale, tururi 
virtuale pentru secțiile Muzeului Județean Gorj, precum și pentru plata onorariilor persoanelor 
implicate în proiect.  

 
 

 ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL ÎNTOCMIT LA DATA DE  31.12.2020 
               
   Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul 
contabil contribuie să dea 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 in 
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).        

 
A.  ACTIVE 
 
In structură, totalul activelor sunt reprezentate după cum urmează: 
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227.104.990; 
14,49%

1.339.782.399; 
85,51%

PONDEREA ACTIVELOR NECORPORALE  SI CORPORALE  IN TOTALUL ACTIVELOR  LA 
DATA DE  31.12.2020

Active curente

Active necurente

 
 

 
I. Activele necurente înregistrează la finele perioadei de raportare un sold de 

1.339.782.399 lei, în creştere faţă de începutul perioadei cu suma de 111.534.718 lei, pe grupe,  
influenţele fiind prezentate mai jos: 

 
 „Active fixe necorporale” prezintă un sold de 2.866.201 lei, în creştere faţă de 

începutul anului cu suma de 601.535 lei, rezultată ca diferenţă între amortizarea lunară calculată 
de către unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean, după cum urmează: 

 
 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” – 40.942 lei; 
 Consiliul Judeţean Gorj – înregistrează un sold în valoare de 2.667.231 lei; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 0 lei; 
 Salvamont Gorj - sold în valoare de 62.410 lei; 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - sold în  sumă de 45.612 lei; 
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj-0 lei; 
 Şcoala Populară de Artă - sold în valoare de 262 lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” – Runcu – 1.730 lei; 
 Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea culturii Tradiționale – 5.099 lei 
 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - 16.500 lei 
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu – 26.415 lei. 

 
 

„Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale”, înregistrează  un sold de 50.208.194 lei, în creștere faţă de începutul 
anului cu suma 9.476.594 lei, rezultată ca urmare a înregistrării de noi mijloace fixe din această 
categorie, precum și ca urmare a diferenței între calculul amortizării lunare înregistrată la unele 
instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean: 

 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - suma de 2.048.440 lei; 
 Salvamont Gorj - sold în valoare de 3.588.727 lei; 
 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”- sold în valoare de 341.963 lei; 
 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - suma de 26.574 lei; 
 Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 6.106.118 lei; 
 Şcoala Populară de Artă - sold în valoare de 292.538 lei; 
 Ansamblul Artistic ,, Doina Gorjului”- 346.623 lei; 
 Muzeul Judeţean Gorj – sold în valoare de 784.464 lei; 
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 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 53.621 lei; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 33.755.538 lei; 
 Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor Gorj – 0 lei 
 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” – Runcu – 2.837.102 lei; 
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 26.486 lei. 

 
„Terenuri şi clădiri” , înregistrează la finele perioadei de raportare un sold în sumă 

de 1.284.023.981  lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 101.456.589 lei. 
Prezintă modificări ale soldului următoarele instituţii: 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - suma de 349.507 lei, 
sold rămas nemodificat; 

 Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 1.168.262.856 lei; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare 

de 30.640.084 lei; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 84.071.853 lei; 
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 699.681 lei. 

 
„Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an, înregistrează un 

sold la finele perioadei de 2.684.023 lei, fară influențe față de începutul anului. 
 
                II. Activele curente înregistrează la data de 31.12.2020 un sold de 227.104.990 lei, în 
scădere  faţă de începutul perioadei cu suma de 29.216.248 lei, fiind compuse din: 
                     - stocuri; 
                     - creanţe curente; 
                     - disponibilităţi; 
                      

 „Stocuri”- reflectă un sold în valoare de 32.669.501 lei, în creştere faţă de începutul 
perioadei cu suma de 4.260.909 lei determinată de creşterea stocului de materiale consumabile, 
piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar etc ce se regăsesc la toate instituţiile 
publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean, ponderea deţinând-o Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Tg-Jiu, cu un sold în valoare de 10.811.579 lei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj - sold 6.211.451 lei, Biblioteca Județeană “Christian Tell” – sold 4.085.556 etc. 

 
,,Creanțe curente” - înregistrează la data de 31.12.2020 un sold de 128.104.386 lei, în 

descreștere  faţă de începutul perioadei cu suma de 18.256.044 lei, fiind compus în principal 
din: 

a) „Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri” – înregistrează un sold la data raportării 
în valoare de 13.851.109 lei, în creştere faţă de soldul de la începutul anului cu suma de 
4.457.132 lei, din care ,, avansuri acordate”, la data de 31.12.2020, înregistrează un sold în 
valoare de 44.106 lei, în creştere față de 31 decembrie 2019 cu suma de 32.725 lei, 
            Creanțele comerciale au scăzut ca urmare a descreşterii soldurilor conturilor 411 
,,clienți ”, 461 ,,debitori diverși”, detaliate după cum urmează:  

         -   cont contabil 411 ,,clienţi ”- sold la data raportării 13.745.264 lei, ponderea cea mai 
mare o deţin: 
   1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu, cu un sold în valoare de 12.779.792 lei, 
reprezentând c/val. taxelor medico-legale, servicii histopatologice prestate, chirii etc; 
               2. Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - sold în valoare de 946.330 lei; 
               3. Muzeul Judeţean Gorj - sold în valoare de 2.700 lei; 

   4.Consiliul Județean Gorj – sold la data raportării 1.055 lei 
               5. Şcoala Populară de Arte - sold în valoare de 15.387 lei; 

 
- cont 461 ,,debitori’’ – 61.739 lei din care:  
 Şcoala Populară de Arte – 672 lei; 
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 Consiliul Județean Gorj – sold la data raportării 61.067 lei. 
 

- cont 409 ,,furnizori debitori” – 44.106 lei, înregistraţi la  Biblioteca Judeţeană 
„Christian Tell”. 
 

b) ,,Creanţe bugetare” - prezintă un sold  de 351.968 lei, în descreştere faţă de începutul 
anului cu suma 305.375 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii medicale ce 
urmează a fi recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate . 

 
                 „Total disponibilităţi” – prezintă un sold la finele perioadei de 66.331.103 lei, în 
descreștere faţă de începutul perioadei cu suma de 6.699.295 lei, sold care se compune din: 
        - grupa conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie, dobândă, în sumă de 
65.595.764 lei; 
        - grupa conturi la instituţiile de credit, casa , avansuri la trezorerie în sumă de 266.321 lei 
        - grupa conturilor dobânda de încasat, alte valori, în sumă de 469.018 lei.    
                  
                  B. DATORII 

 
Datoriile evidenţiate în bilanţul contabil întocmit la data de 31.12.2020, însumează 

valoarea de 187.548.950 lei, fiind  în creștere faţă de începutul anului cu suma de 29.214.691 lei, 
structurate în datorii necurente şi datorii curente. 

  

20.980.683; 
11,19%

166.568.267; 
88,81%

Ponderea datoriilor curente si necutente în total datorii la data de 
31.12.2020                                                      - 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 20.980.683 lei, în scădere faţă de începutul anului cu suma 
de 3.056.311 lei, structurat astfel: 

 - Consiliul Judeţean Gorj - soldul contului 163 „Împrumuturi garantate”- prezintă sold în 
sumă      de 20.307.903 lei; 

 -  Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg- Jiu, cu un sold în valoare de 588.037 lei; 
       - Şcoala Populară de Arte –  sold în valoare de 4.098 lei; 
       - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - 12.807 lei; 
       - Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 34.302 lei 
       - Salvamont Gorj - sold în valoare de 28.185 lei; 
       - Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor Gorj - 5.351 lei. 
          

II. Datoriile curente prezintă un sold de 166.568.267 lei, în creștere faţă de cel înregistrat 
la începutul anului cu suma de 32.271.002 lei, fiind compuse din: 

- datorii comerciale, avansuri şi alte decontări; 
- datorii către bugete. 
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 Grupa conturilor ,,datoriile comerciale şi avansuri” - înregistrează un sold în valoare de 
28.460.017 lei, în creştere față de 31 decembrie 2019 cu suma de 17.112.485 lei, urmare a creşterii 
soldurilor conturilor 401 și 404 ,,furnizori ” structurate  astfel: 

 - Consiliul Judeţean Gorj - prezintă sold în sumă de 20.400.240 lei; 
 -  Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg- Jiu, cu un sold în valoare de 7.328.226 lei; 
            -  Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - sold în valoare de 367.805 lei; 

       - Şcoala Populară de Artă –  sold în valoare de 4.347 lei; 
       - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj -326.402 lei; 
       - Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” - sold în valoare de 18.787 lei; 
       - Ansamblul Artistic ,, Doina Gorjului” - 14.210 lei. 

 
                Grupa conturilor ,,contribuţiile sociale” - la data de 31.12.2020, înregistrează un sold 
în valoare de 8.676.288 lei, în creştere faţă de 31 decembrie 2019 cu suma de 458.868 lei. 
 
                Grupa conturilor privind ,,salariile angajaţilor ”- înregistrează un sold în valoare de 
16.920.609  lei, în creștere faţă de 31 decembrie 2019 cu suma de 3.669.685 lei. 
 
                „Venituri în avans” (Contul 472) prezintă un sold de 505.455 lei, în descreștere faţă de 
începutul anului cu suma de 33.404 lei. 
 
 
 

C. CAPITALURI PROPRII  
 
Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei este de 1.379.338.439 lei, în creştere faţă de 

începutul anului cu suma de 111.536.275 lei. 
 
Grupa conturilor „Rezerve, fonduri” înregistrează un sold în valoare de 1.111.684.869 

lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 6.750.903 lei, influență ce se regăsește la 
Consiliul Județean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj și Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa. 

  
Rezultatul reportat - contul 117 „Rezultatul reportat” prezintă la data de 31.12.2020 un 

sold creditor în sumă de 157.399.060 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 37.216.303 
lei, urmare a închiderii contului 121 de către toate instituţiile publice. 

 
  Contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” prezintă sold creditor în sumă de 

110.254.510 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. 
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              Rezultatul patrimonial, pus în evidență 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 31.12.2020 prin închiderea conturilor de 
venituri şi cheltuieli, înregistrează un excedent în sumă de 110.254.510 lei. 

              Veniturile operaţionale sunt în sumă de 539.274.434 lei, în creștere față de perioada 
corespunzătoare a anului precedent cu suma de 53.699.653 lei, iar cheltuielile operaţionale  sunt în 
sumă de 428.382.806 lei, mai mici decât în aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 
13.636.909 lei. 

    În structură, cheltuielile operaţionale se prezintă astfel: 

          - salarii și contribuții sociale aferente angajaților – 289.437.661 lei, în creștere față de anul 
precedent cu suma de 27.169.373 lei; 

           - subvenții și transferuri – 31.267.772 lei, în descreștere față de perioada similară a anului 
precedent cu suma de 12.811.414 lei; 

- stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi – în sumă de 81.303.643 lei, în 
descreștere cu suma de 22.703 lei; 

- cheltuieli de capital, amortizare şi provizioane – 16.975.733 lei, în descreștere cu suma de 
35.015.333 lei față de anul anterior; 

- alte cheltuieli operaționale – 9.397.997 lei, în creștere cu suma de 7.043.168 lei față de 
anul anterior. 

 
Rezultatul activității operaționale a înregistrat un excedent în sumă de 110.891.628 lei. 
 
   Veniturile financiare sunt în sumă de 0 lei, iar cheltuielile financiare sunt în sumă de 

662.091 lei ce reprezintă cheltuieli cu dobânda datorată la Banca Transilvania de către Consiliul 
Judeţean Gorj, pentru creditul contractat, precum și diferențe de curs valutar. 

 
Rezultatul activităţii financiare este un deficit în sumă de 662.091 lei. 
 
Veniturile extraordinare sunt în sumă de 24.973 lei, iar cheltuielile extraordinare sunt în 

sumă de 0 lei, rezultând un excedent al activității extraordinare în sumă de 24.973 lei, în cadrul 
contului de rezultat patrimonial.  

 
        La data de 31.12.2020, unitatea noastră nu a înregistrat în evidențele contabile, datorii 
contingente.  

 
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. 
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Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea 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 31.12.2020 s-au convertit în lei la cursul BNR comunicat pentru data de 31.12.2020. 

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 31.12.2020, facem următoarele precizări: 

Elementele cuprinse în situațiile financiare raportate la data de 31.12.2020 au respectat 
prevederile Legii nr. 82/1991, 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 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 31.12.2020, conform evidențelor contabile de la 
această dată. Angajarea, lichidarea 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 2019 în bilanțul de deschidere al anului 2020; 

-   principiul necompensării, până la data de 31.12.2020, 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 în 
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 31.12.2020 s-a 
avut în vedere: 
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 -  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. 
 
   Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului 
anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020 şi aprobarea 
situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2020 și 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, 

Șef serviciu buget,                             Jerca Nicoleta    
situații financiare și sinteze,                                      Trotea Maria Luminiţa 
   Blidea Mihaela                              Ruşet Areta Janina 
                                                                                                 Fîcea Mihaela Melania 

                  Şarapatin Denisa Loredana 
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