
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării sumei de 25.168,00 mii lei din excedentul bugetar al 

anului 2022 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 

2023 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 1756/24.01.2023 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 1883/25.01.2023, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;   

în baza art. 58 alin. (1) lit. a) şi alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin (3) lit a), art. 182 şi  art. 196 alin (1) 

lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 – Se aprobă utilizarea sumei de 25.168,00 mii lei din excedentul bugetar 

al anului 2022 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 

2023, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre;  

Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat şi Direcţia 

Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre;   
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                      PREŞEDINTE 

SERVICIUL BUGET-VENITURI                                                             

Nr. 1756 / 24.01.2023                           DORIN COSMIN VASILE 

         

        

   

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind utilizarea sumei de 25.168,00  mii lei  din 

excedentul bugetar al anului 2022, pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii 

de dezvoltare în anul 2023  

 

 

 

Conform art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, „Excedentul anual al bugetului local rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul 

de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în 

exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în 

limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare 

şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Excedentul bugetar rezultat la finele anului 2022 este în cuantum de 30.001,00 

mii lei din care suma de 25.168 mii lei se propune a fi utilizată pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2023, astfel: 

 

 
Nr. 

crt. 
Obiective de investiţii Suma 

1. 
Desființare construcții aferente bazei sportive ”Complex Sportiv Stadionul 

Tineretului” 
600,00 

2. Centrul sportiv Stadionul Tineretului - Execuție 5.000,00 

3. Centrul sportiv Stadionul Tineretului - Proiectare 6.372,00 

4. Reabilitarea infrastructurii de mişcare - cofinanțare 2% C.J. Dolj 45,00 

5. 
Securizare completă (outdoor/indoor) Aeroportul Internaţional Craiova - 

Cofinanţare 2% C.J. Dolj 
975,00 

6. 
Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internațional Craiova - contribuţie 2% 

C.J. Dolj 
7.081,00 
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7. Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internațional Craiova - TVA 1.501,00 

8. 
Spor putere R.A. AIC  (Proiectare și execuție Instalaţie de utilizare, dirigentie de 

santier; Proiectare si executie Instalatie de racordare) 
1.400,00 

9. 
Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin 

achiziționarea de echipamente specifice -  contribuţie 2% C.J. Dolj 
840,00 

10. 
Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin 

achiziționarea de echipamente specifice - TVA 
1.354,00 

TOTAL 25.168,00 

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare utilizarea sumei de 25.168 mii 

lei  din excedentul bugetar al anului 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare în anul 2023, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                               

                MECU MARIAN                 

 

 

                                            ÎNTOCMIT, 

                                                                                           CISMARU VALENTIN 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 1883/25.01.2023 

 

            VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                       ADRIANA-CRISTINA VĂRGATU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 25.168,00 lei  

din excedentul bugetar al anului 2022 pentru finanțarea unor cheltuieli ale 

secțiunii de dezvoltare în anul 2023 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind 

organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), 

art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția 

Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administraţie 

Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

utilizării sumei de 25.168,00 lei  din excedentul bugetar al anului 2022 pentru 

finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2023, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea utilizării sumei de 25.168,00 

lei  din excedentul bugetar al anului 2022 pentru finanțarea unor cheltuieli ale 

secțiunii de dezvoltare în anul 2023; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 

elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

-art.58 alin.(1) lit. a)  și alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele  

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 173 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 



3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 

competență/activitate a serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate D.J.A.L.S. - Serviciul Juridic, 

Administrație Locală  avizează FAVORABIL.  

 

 

 

 

             Avizat, 

      Șef Serviciu Juridic              Întocmit, 

                                      Consilier Juridic  

             Daiana Stoica                                                 Mioara-Veronica Manea 

               

 



25.168

Cultură, recreere, religie, din care: 11.972

Consiliul Judeţean Dolj: 11.972

1 Desființare construcții aferente bazei sportive ”Complex Sportiv Stadionul Tineretului” 600

2 Centrul sportiv Stadionul Tineretului - Execuție 5.000

3 Centrul sportiv Stadionul Tineretului - Proiectare 6.372

Transporturi, din care: 13.196

R.A. Aeroportul Internațional Craiova: 13.196

1 Reabilitarea infrastructurii de mişcare - cofinanțare 2% C.J. Dolj 45

2
Securizare completă (outdoor/indoor) Aeroportul Internaţional Craiova - Cofinanţare 2%

C.J. Dolj
975

3 Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internațional Craiova - contribuţie 2% C.J. Dolj 7.081

4 Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internațional Craiova - TVA 1.501

5
Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție Instalaţie de utilizare, dirigentie de santier;

Proiectare si executie Instalatie de racordare)
1.400

6
Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de

echipamente specifice -  contribuţie 2% C.J. Dolj
840

7
Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de

echipamente specifice - TVA
1.354

Total: 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Hotărârea nr. _______ / 2023

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - 2023

finanțate din EXCEDENTUL BUGETAR al anului 2022

                                                                                          Anexa la

Cap. 

84.02

                         DIRECTOR EXECUTIV,                                                   ȘEF SERVICIU,

                             MARIAN MECU                                                     GABRIEL AFTINESCU

Cap. 

67.02

CAPITOL / OBIECTIV
Prevedere (mii 

lei)




