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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special 

„Beethoven”, pe anul 2022 
 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinara, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 32601/08.12.2022 al Direcției 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 34881/09.12.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,                                                        

în baza art. 110 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare și art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. a), precum şi al art. 182 alin. (1) şi 

al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2022, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Economică, Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Liceului Tehnologic Special 

„Beethoven” şi Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Dolj. 

 
 

 Nr. ___                                                              Adoptată la data de  _____ 2022 

 
 

PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

          DORIN-COSMIN VASILE                      CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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JUDEŢUL DOLJ                                       APROBAT            

DIRECŢIA ECONOMICĂ                     PREȘEDINTE,             

SERVICIUL BUGET-VENITURI         DORIN COSMIN VASILE  

Nr. 23601/08.12.2022                                                        

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, 

pe anul 2022  
 

În baza Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, art. 110 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 alin. 2 

din Legea nr. 273/2016 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare şi în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. a) şi art. 182 alin. 1 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

adresa nr.5076 din data de 24.11.2022 propune spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli rectificat al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2022. 

 

Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, derulează în perioada 

01.06.2022-31.08.2023, în cadrul Programului ERASMUS+1, Acțiunea cheie 1-

Formare Profesionala(VET), proiectul 2022-1-RO01-KA121-VET-000056794. 

Scopul proiectului propus de Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Craiova 

este de a crește șansele de integrare prin dezvoltarea competențelor practice din 

domeniile mecanică, sănatate și asistență pedagogică, a unui numar de 32 de elevi cu 

dizabilitați, astfel:  

• 18 elevi vor participa la plasamentul din Cipru; 

• 14 elevi vor participa la plasamentul din Malaga, Spania; 

Prin acest demers, se oferă celor 32 de elevi șanse reale privind dezvoltarea 

profesională, creșterea increderii, a motivației si a satisfacției in activitatea de zi cu zi, 

creșterea capacitatii de organizare și conducere a propriei vieți, astfel incat sa fie 

competitivi pe piața muncii, să se angajeze și să se integreze in societate. 

Elevii vor participa în cele 2 fluxuri, la plasamentul practic, de la compania 

gazdă, dar și la activitați culturale, sociale și de voluntariat ce îi va ajuta să se  dezvolte 

profesional și  personal și le va creea o imagine pozitivă lor și altor persoane cu 

dizabilități în raport cu patronatele, comunitatea locală și societatea, vor asigura 

echitatea în ceea ce privește egalitatea de șanse și integrarea pe piața muncii. 

 

Prin atingerea obiectivelor proiectului, liceul își va crește vizibilitatea la nivel 

national și european ca furnizor de educație specială și partener de încredere pentru 

viitoare proiecte, își va crește numărul de elevi și va asigura continuitatea unor noi 

inițiative europene. 
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Pentru derularea activităților în cadrul acestui proiect, Liceul Tehnologic Special 

„Beethoven” propune în anul 2022 suplimentarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile cu suma de 413 mii lei, acesta fiind prezentat în anexă. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre rectificare bugetul de venituri şi 

cheltuieli rectificat al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special 

„Beethoven” pe anul 2022. 
 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                      

                MARIAN MECU                                 ÎNTOCMIT, 

                              MARIUS MORCOV  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr. 34881/09.12.2022                VIZAT 

         DIRECTOR EXECUTIV 

      Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, 

pe anul 2022 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

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

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 

2022, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, 

pe anul 2022. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în 

limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 110 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), art. 182 alin. (1) 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, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

Avizat         Întocmit 

  Șef serviciu juridic           Consilier juridic    

    Daiana Stoica                               Cristian Buzata 

                                 

       



LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „BEETHOVEN”                                  PREȘEDINTE, 
                                                                                                                                                               DORIN COSMIN VASILE 
 

(mii lei) PROPUNERE: Buget Virari dec. 2022 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE  
CAP 65.08.07.04 - INVATAMANT SPECIAL-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - D650704 

16-Decembrie-2022 

Judetul Dolj                                             APROBAT 
Denumirea indicatorilor 

Cod 
indi- cator 

PREVEDERI  TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

Buget 2022 Estimari 

TOTAL 

din care 
credite 

bugetare 
destinate 
stingerii 
platilor  

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Rand 

 2023  2024  2025 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 
DEZVOLTARE) 

 1.232,00  0,00  413,00  1,00  818,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)  1.232,00  0,00  413,00  1,00  818,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)  1.232,00  0,00  413,00  1,00  818,00  0,00  0,00  0,00  0,00 01 

4 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)  72,00  0,00  20,00  0,00  52,00  0,00  0,00  0,00  0,00 10 

5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)  69,00  0,00  19,00  0,00  50,00  0,00 1001 

6 Salarii de baza  69,00  0,00  19,00  0,00  50,00  0,00 100101 

7 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)  3,00  0,00  1,00  0,00  2,00  0,00 1003 

8 Contributia asiguratorie pentru munca  3,00  0,00  1,00  0,00  2,00  0,00 100307 

9 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 
la 20.25+20.27+20.30) 

 1.160,00  0,00  393,00  1,00  766,00  0,00  0,00  0,00  0,00 20 

10 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)  5,00  0,00  1,00  1,00  3,00  0,00 2001 

11 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  5,00  0,00  1,00  1,00  3,00  0,00 200130 

12 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 

 1.155,00  0,00  392,00  0,00  763,00  0,00 2030 

13 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  1.155,00  0,00  392,00  0,00  763,00  0,00 203030 
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 DIRECTOR                                               CONTABIL ȘEF
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indi- cator 
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