
 

 
  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, pe anul 2023 şi estimările 

pe anii 2024-2026  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 1341/18.01.2023 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 1663/20.01.2023, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;  

în baza Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, a art. 19 alin. (1) 

lit. b), art. 67 alin. (1) lit. (b) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 2 alin. (2), art. 5 alin. (1) și art. 6 

alin. (1) lit. (d) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d) şi art. 182 alin. (1) şi 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, instituție parțial finanțată din 

bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 conform 

anexelor nr. 1 și 1a  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj şi Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Dolj. 

  

 Nr. _____          Adoptată la data de  _____ 2023 

         

 PREŞEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR GENERAL 

         AL JUDEŢULUI, 

 

           DORIN COSMIN VASILE                      CRISTIAN MARIAN ŞOVĂILĂ 
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JUDEȚUL DOLJ                        APROBAT             

DIRECŢIA ECONOMICĂ                 PREȘEDINTE 

SERVICIUL BUGET-VENITURI               DORIN COSMIN VASILE 

Nr. 1341 / 18.01. 2023                        

    

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 

2023 şi estimările pe anii 2024-2026 

  

Având în vedere: 

- Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, 

- art. 19 alin. (1) lit. (b), art. 67 alin. (1) lit. (b) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

- art. 2 alin. (2), art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (1) lit (d) din O.U.G. nr. 118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. (d), alin. (5) lit. (d) şi al art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- adresa nr. 36 / 16.01.2023 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, 

instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, propune aprobarea 

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli propus a fi aprobat pentru anul 2023, în 

sumă de 1.672 mii lei, se prezintă astfel: 

 

I) Venituri totale, din care: 

1)   25 mii lei - venituri proprii, au fost fundamentate prin estimarea 

încasărilor din contravaloarea biletelor de spectacol ce vor fi puse în vânzare 

la Festivalul Concurs Național “Maria Tănase”, ediția a XXVII-a, Craiova 

2023. 

 

2) 1.647 mii lei - transfer din bugetul propriu al Județului.  

 

II) Cheltuieli totale, din care:  

 

1) 700 mii lei - titlul „Cheltueli de personal”  

 

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2023 s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor acte normative: Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe 

anul 2023, Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
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publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 378/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice; H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată; O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; art. 1 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificătile şi 

completările ulterioare, art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. 

2) 972 mii lei - titlul „Bunuri şi servicii”   

 

În anul 2023, cheltuielile cu bunuri şi servicii asigură desfășurarea 

corespunzătoare a activității Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Dolj (încălzit, iluminat, forță motrică, materiale de curățenie, apă, 

canal, salubritate, carburanți, poștă, alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare, obiecte de inventar, deplasări interne, protecția muncii, alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii etc.), realizarea Festivalului Concurs Național “Maria Tănase” aflat 

la cea de a XXVII-a ediție și a altor proiecte culturale-artistice.  

 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 

este prezentat în anexele nr. 1 și 1a. 

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli 

al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe 

anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026. 

 

      DIRECTOR EXECUTIV 

         MARIAN MECU               ÎNTOCMIT 

 LELICA MANDACHE 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat   
Serviciul juridic, Administrație Locală                                                   Vizat 
Nr. 1663/20.01.2023                                                                        Director Executiv 

           Adriana – Cristina VĂRGATU                                           
  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj pe anul 2023 și 
estimările pe anii 2024 - 2026 

 
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, Administrație Locală, Secretariat – 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 
bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Dolj pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026, propus de Președintele 
Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  
 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj pe anul 2023 
și estimările pe anii 2024 - 2026 

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: 

- Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023,   
- art. 19 alin. (1) lit. b), art. 67 alin. (1)  lit. b) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (2), art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 118/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activităților așezămintelor culturale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. 5) lit. d), 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 D.J.A.L.S. - Serviciul Juridic, Administrație Locală  
avizează FAVORABIL.  
         
                           Avizat, 

      Șef Serviciu Juridic                    Întocmit, 
                                             Consilier juridic  

             Daiana STOICA                                                     Emil Purcărin 
              



mii lei

Buget an  

2023

Estimari 

2024

Estimari 

2025

Estimari 

2026

25 25 25 25

* venituri proprii 25 25 25 25

1.647 1.500 1.403 1.370

* cheltuieli curente 1.647 1.500 1.403 1.370

1.672 1.525 1.428 1.395

1.672 1.525 1.428 1.395

* cheltuieli de personal 700 800 800 800

* cheltuieli cu bunuri şi servicii 972 725 628 595

1.672 1.525 1.428 1.395

 JUDEŢUL DOLJ

Anexa nr.1

                    la Hotărârea nr._____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 PE ANUL 2023  ŞI  ESTIMĂRILE  PENTRU ANII 2024-2026 

CENTRUL JUDEŢEAN PT. CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII 

TRADIŢIONALE DOLJ

CENTRUL JUDEŢEAN PT. 

CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA 

CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ

VENITURI

ALOCAŢII BUGETARE

 LELICA MANDACHE

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI CURENTE

TOTAL CHELTUIELI

ÎNTOCMIT

DIRECTOR EXECUTIV

MARIAN MECU 










