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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea domnului Ştefan MUŞOIU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, să exercite unele atribuţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa  

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Imposibilitatea exercitării în fapt a atribuţiilor de Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa ce îi revin domnului Vasile Silvian Ciupercă, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Ialomiţa aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 

29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Domnul Ştefan MUŞOIU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, se desemnează să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa privind conducerea şedinţei ordinare din data de 10.02.2015, inclusiv cele 

privind semnarea hotărârilor adoptate în această şedinţă. 

 

Art.2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

domnul Ştefan MUŞOIU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        

       Contrasemnează, 

                     Ştefan MUŞOIU                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                     Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 61 din 16.09.2013,  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al 

instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 306 din 15.01.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

 - adresa nr. 12 din 06.01.2015 a Muzeului Agriculturii Slobozia, 

 - Anexa nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - Raportul  nr. 399 din 19.01.2015 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

 - Raportul nr. 1092 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 1006 din 06.02.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 979 din 06.02.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea 

unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 

2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; 

- prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată; 



- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

- prevederile art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 

29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1 Anexa nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

-  un post de la nr. crt. 3 din statul de funcţii, de muzeograf, gradul IA, studii 

superioare, se transformă în muzeograf, gradul II, studii superioare. 

  

Art.2 Se aprobă statul de funcţii actualizat al Muzeului Agriculturii Slobozia,  potrivit 

anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

  

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire Muzeului Agriculturii Slobozia şi direcţiilor implicate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-

ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

  

             Ştefan MUŞOIU                      Contrasemnează 

         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

   Adrian Robert IONESCU 
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CONSILIUL J UDETEAN IA,LOMITA
MUZEUL AGRICULTURII SLOBOZIA Anexa

LA HOTARAREA CO|VS ILI U LU I

JUDETEAN lAt:OMtTA
NR. /

STAT DE FUNCTII

Nr.
crt.

STRUCTURA Funclia contractuald
::

!

a

-*
sr O,

rF)

Si

-
a

C)

|-i

(h

Siz
Functia

de conducere de execulie

I MANAGER/DIRECTOR* 1 il S 1
I Serviciul Patrimoniu
2 $ef serviciu I il S I

Colectii Documentare
3 Muzeograf a

J IA S 3

4 Muzeograf 1 I S I
5 Muzeograf I il S I
CMuzeograf I I SSD I

C o n s erv ar e-Re staur ar e
Restaurator z I S 2

8 Restaurator a
J IA M a

J

c Restaurator z I M 2
1CConservator I il S I
II S e rvic iul Fin an ciur-C o ntab il-P ers o nal-A d m i n is tr a tiv-Ap rov izio n ar e
11Sef serviciu 1

. ) -
L

II S 1
I2 Economist IA S 2
13Specialist 1 I S I
t4 Referent I IA M I
15Muncitor calificat a

J I a
J

t6 $ofer I I I
I7 Gestionar custode 1 IA M I
18Referent I I S I
t9 Referent I IAIM I

NI Compartiment juridic

20Consilier iuridic t rs I
IV C o mp artiment s ecr eturiat-r egistr at ur a
21Referent 1 IA M I
V C o mp artiment a r h iv a do c ume ntar a-b ib lio te c a
22 Bibliotecar 1 IA S 1
W Comp artiment relatii c u p ublic ul arhiv a foto-video
L) Referent 2 IA M 2

NR. TOTAL Fr-lNCTrr
NR. TOTAL FTINCTII
NR. TOTAL FI.INCTII

CONTRACTUALE
CONTRACTUALE
CONTRACTUALE

DE CONDUCERE 3
DE EXECUTIE 30
IN INSTITUTIE 33

*) Salarizarea se face conform contractului de management.
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  H O T Ă R Â R E 

 privind modificarea anexei nr. 1b la  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa           

nr. 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor 

publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi  

Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 305 din 15.01.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 - anexa nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene 

Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - adresa nr. 2635 din 16.12.2014 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Ialomiţa; 

 - Raportul  nr. 398 din 19.01.2015 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

 - Raportul nr. 1007 din 06.02.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 

 - Raportul nr. 1017 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare şi  

agricultură; 

 - Raportul nr. 1092 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 

şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 - prevederile Ordinului MDRAP nr. 63/2014 privind revizuirea mediei numărului 

de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice;  

  



- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

 - prevederile art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 

52 din 29.08.2008,cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale                            

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Anexa nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene 

Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- postul de la nr. crt. 4 din statul de funcţii (ID post 211903), de consilier, clasa I, 

grad profesional asistent, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 

principal; 

- postul de la nr. crt. 5 din statul de funcţii (ID post 211894), de consilier, clasa I, 

grad profesional principal, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 

superior; 

- postul de la nr. crt. 6 din statul de funcţii (ID post 211898), de consilier, clasa I, 

grad profesional asistent, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 

principal; 

- postul de la nr. crt. 9 din statul de funcţii (ID post 211899), de consilier, clasa I, 

grad profesional asistent, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 

principal; 

 

Art.2 Se aprobă statul de funcţii actualizat al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa, potrivit anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa şi, spre ştiinţă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând 

să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

  

              Ştefan MUŞOIU                      Contrasemnează 

          Secretarul judeţului Ialomiţa, 

   Adrian – Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexelor nr. 2a şi 2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 34/29.05.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi  Centrului de Asistenţă 

Medico-Socială Fierbinţi-Târg, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 375 din 19.01.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

 - Notele de fundamentare nr. 104 din 13.03.2014 şi 437 din 11.12.2014 a Centrului de 

Asistenţă Medico – Socială Fierbinţi – Târg; 

 - adresa nr. NB 2756/29020 din 10.09.2014 a Ministerului Sănătăţi -  Direcţia 

Management şi Structuri Sanitare; 

 - anexele nr. 2a şi 2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/29.05.2013 

privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - Raportul  nr.  588 din 26.01.2015 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

 - Raportul nr. 1008 din 06.02.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

 - Raportul nr. 1018 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare şi  agricultură; 

 Raportul nr. 1094 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 

şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor masuri financiare;  

- prevederile Ordinului MDRAP nr. 63/2014 privind revizuirea mediei numărului de 

locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011;  

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
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- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 459/05.05.2010 pentru aprobarea 

standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor 

normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care 

desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de 

cost pentru serviciile sociale;  

 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

 - prevederile art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 

29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Anexele nr. 2a şi 2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 

34/29.05.2013 privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Centrului de Asistenţă Medico-Socială 

Fierbinţi-Târg, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu 

anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 

 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Centrului de Asistenţă Medico – Socială Fierbinţi Târg, 

urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

  

            Ştefan MUŞOIU                               Contrasemnează 

          Secretarul judeţului Ialomiţa, 

     Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

Nr. 4                                                              Rd/Oc                                                                                                              

Adoptată la Slobozia             TGV 

Astăzi 10.02..2015            
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA Anexa nr. 2
CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LA HOTARAREA CONSILIULUI
FIERBINTI TARG,IALOMITA JUDETEAN IALOMITA

NR. I

STAT DB FUNCTII

Nr.
Crt.

STRUCTURA Func{ia contractuald
: :6
! H

Fiovi;
= ,F)

1r

a

d

H

(/)

L'zFunclia de conducere de execuJie

I DIRECTOR I il S I
z CONTABIL SEF I il S I

COMPARTIMENTUL MEDICO-SOCIAL
3 MEDIC SPECIALIST I S I
A
a PSIHOLOG 1 S I
5 ASISTENT SOCIAL I M I
( TNFIRMIER I G I

TNFIRMIER I G I
8 TNFIRMIER I G I
c INFIRMIER I G I

1CINFIRMIER I G I
11 INFIRMIER I G I
12 INFIRMIER I G I
13 INFIRMIER I G 1
t4 INFIRMIER I G I
15INFIRMIER 1 G I

SERVIC UL DE ASISTENTA MEDICALA
1CASISTENT MEDICAL SEF 1 il PL I
1
I ASISTENT MEDICAL I M/PL I
18ASISTENT MEDICAL I M/PL I
l9 ASISTENT MEDICAL I M/PL I
2CASISTENT MEDICAL I M/PL 1
21 ASISTENT MEDICAL I M/PL 1
22 ASISTENT MEDICAL I MIPL 1
ZJ ASISTENT MEDICAL 1 M/PL I
a,4
LA ASISTENT MEDICAL I M/PL I

COMPARTTMENTUL A DMINISTRATIV
25ADMINISTRATOR I I M I
2CMLTNCITOR CALIF-fochi st I I M/G I
27MTINCITOR CALIF-bucdtar 1 I M/G I
28MTINCITOR CALIF -bucdtar I I M/G I

NR. TOTAL DE
NR. TOTAL DE
NR. TOTAL DE

FTINCTII CONTRACTUALE IN INSTITUTIE
FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
FUNCTII CONTRACTUALE E EXECUTIE

28
a
J

25
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetului general al  

judeţului Ialomiţa la trimestrul IV, anul 2014 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 606 din 26.01.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 

- Raportul nr. 626 din 27 .01.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

- Raportul nr. 1095 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 1019 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 

- Raportul nr. 986 din 06.02.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 980 din 06.02.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr.1009 din 06.02.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) 

lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul 

IV, anul 2014, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 



Art. 2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei 

Coordonare Organizare. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică. 

 

Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

                  Ştefan MUŞOIU                                     

                                                                                    Contrasemnează, 

         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                 Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 
Nr. 5                          

Adoptată astăzi 10.02.2015                       Rd/Oc                                                      

La Slobozia           HAM 
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ROMANIA
coNsrLruL JUDETEAN TALOMTTA

ANEXA NR. 1
LA HorARAnen NR._ DtN _. _zus

EXEcUTTE BUGETARA lR TRIvIESTRUL rv, ANUL 2014
BUGETUL LOCAL

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
-LEI.

D E N UM I R EA I N DI C ATO RI LO R
PREVEDERI'

BUGETARE LA
31.12.2014

ircnsAnl 31 .12.2014

U 1 z ?

VENITURI 90.268.500,00 91.933.644,00

I VENITURIPROPRII 4.861.000,00 4.497.472,00
din care:

16.02.02.01 lmpozit pe mijloacele de transport detinqlq !q rcpqqq lacq 35.000.00 45.266.00

16.02.02.02lmpozit pe mil loacele de transport detinute de persoane juridice 335.000.00 425.113.00

16.02.03 Taxe 9i tarife pentru eliberarea de licente 9i autoriza{ii de fLtncllelare 199.500,00 156.415,00
30.02.05 Venituri  din concesiuni si  inchir ier i 4.160.000,00 3.736.608,00
30.02.08.02 Venituri  din dividende de la alt i  ol i t i tor i 124.000.00 tzq 73600
33.02.50 Alte venituri din prest5ri de servicii gi alte activitdti 7.000,00 9.008,00
36.02.50 Alte venituri 500.00 326.00

coTE 9rsuME DEFALCATE DrN TMPOZTTUL PE VENIT 24.174.000 24.344.423,00
1 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit
| 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
I echi l ibrarea buoetelor locale

16.741 .000,00

7.433.000,00

16.858 8e9pq

7.485.524,00

3 SUME DEFALCATE DIN TVA 44.781 42.251.938,00
din care:

11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul iudetului 23.899.000,00 21.541.595,00
11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri iudetene 9.566.000.00 9.394.343.00
11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echi l ibrarea bugetelor locale 1 1 .3 '16.000.00 1 1.316.000,00

4 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 27.647.500,00 27.487.876,00
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 26.858.000.00 26.725.950.00

42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finan{area unitit i lor de asistentd
medico-sociale 175.000,00 173.090,00

42.02.42 Sume primite de administra{i i le locale in cadrul programelor FEGA
imolementate de APIA 52.000.00 5158700

42.02.44 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 562.500,00 537.249,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 701.000.00 700.619,00
43.02.20 Alte subventii primite de la administratia central6 pentru finanlarea
unor activitdti 701.000.00 70061900

o TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE -11 .896.000,00 7.348.684,00
37.02.03 Virsdminte din sectiunea de func{ionare pentru finantarea secliunii
de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 11.896.000,00 7.348.684.00
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DEN UMIREA IN DIC ATORI LOR
CREDITE

BUGETARE LA
31.12.2014

din care:
credite

bugetare
destinate
stingerii
pldlilor
restante

PLATIEFECTIVE
31 .1 2.2014

0 1 2 3 ,

CHELTUIELI 90.268.500,00 - 81.656.855,00

t54 02 Alte servici i  publ ice generale 1.680.000.00

2155.e31,00
3.147.331,00
1 011,9qQ,00

(2,25!-001

501548,00

:s1p? p9tpl! tgtpzerva busetgyQ ta dispozilia auto4ldtrlgtLopele 1.1L2.099,00
- fondur i  de rezervd 1.172.000.00

54 02 10 Servicii publice comunitare de evidenld a persoanelor - Direclia
Judeleand de Evidenld a Persoanelor lalomila 508.000,00 501.548,00
- transferuri  intre unitdt i  ale administral iei  publ ice 508.000.00 501.548,00

55 02 Tranzacti i  pr ivind datoria publ icd 9i imprumuturi 7.763.000,00 7.716.291.00
- bunuri gi servici i
-  dobAnzi

67 000,00
596.000,00

514!pq
565.1 65,00

I - rambursiri de credite I 7 1nn nn-nn l  Tloo.ooo,oo

60 02 02 Apirare nationalS - Gentrul Mil i tar Judefean lalomifa 240.000.00 229.212,00
- bunuri gi servici i ?4n onn on 229.212,00

61 02 Ordine publicd gi siguranl i  nationalS 148.000,00 113.059.00

61 02 05 Proteclie civila gi proteclie contra incendiilor - lnspectoratul pentru
Situati i  de ugentd 118.000,00 103.059.00

bunuri $i servici i 1 18.000,00 103.059,00

61 02 05 Proteclie civila gi protectie contra incendiilor - Consiliul Judelean
lalomila 30.000.00 10.000,00
- bunuri gi servici i 30.000,00 10.000,00

65 02 invilimint 11.568.000.00 l 9.679.093,00

65 02 03 01 invdldmAnt pregcolar 1:17? 900,09 ,
I 14:0q0,!! l

si,ozs ooo,oo :
3.023.000,00

851.773,00
asistenti socialS 851 77300

65 02 03 02 invdldmAnt primar 2.287.987,00
asisten!5 sociald 2.287.987,OO

65 02 04 01 invdtdmdnt secundar inferior 2.580.000,00 1.987.502,00
asistentd sociald 2.580.000,00 1.987.502.00

65 02 07 04 special - $coala Profesion ald Special d Slobozi a 3.405.000,00 3.210.797.00
- trans intre unit6ti ale administratiei publice 3.405 000,00 3.214.591,00

efectuate in anii precedenli gi recuperate in an curent- CJI (3.794,00

65 02 07 04 invdldmAnt special - Centrul Judetean de Resurse si Aslsfenfd
Educationald Ialomita L3{ 0q9,00

:1j342.q0,0-,0q

40.000,00

1.301.034.00
- transferuri intre unitSli ale administratiei publice 1.301.034,00

65 02 50 AIte cheltuieli in domeniul invdtdmAntului 40.000,00
- alte cheltuiel i 40,000,00 40.000,00

02 Sinitate 1 .129.500,00 1_127.423,00

66 02 06 01 Spitale qenerale 954 500,00 954.333,00
bunuri si servicii 340.000,00 340.000.00
transferuri  din bugetele locale pentru cheltuiel i  curente in domeniul sdn6tdti i 614.500,00 614.333.00

175q00,00
000,00

66 02 06 03 Unitdti medico-sociale 173.090.00
transferuri  din buoetele locale pentru unit5t i  de asistentd medico-social6 173.090,00
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DE N UM I REA I N D I C AT O RILO R
CREDITE

BUGETARE LA
31.12-2014

din care:
credite

bugetare
destinate
stingerii
pldlilor
restante

PLATIEFECTIVE
31.12.2014

0 1 2 3 4

67 02 Culturd, recreere gi rel igie 6.395.000,00

67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Judeleand ,,$tefan Bdnulescu,, lalomila

1!q19!quri intre unrt-r{ i  ale administral iei  publ ice
- ple! elqqluqle in anii precedenli gi recuperate i! an cqqq!- CJI

560 000,00
560.000.00

67 02 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia

i : ttq!qfetqri inqg !!jtdti ale administra!iei pubiice

I
IZqp4lopof 

1

1?99 eqqoo , l
Ji qlgtr eiec ae in aniiFreceoenii$i recupglalejn a. SqlClaqll

613qqi 91'00

p95.291.90
556.013,00

(24e qg)

j 2pa.aas,bo
1.2?l:472,00

(7qz.qE

1 .241 .714,00
1.241.714.00

803.277.00
- transferuri  intre unitdt i  ale administrat iei pqbl ice

67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO ,,lonel Peilea,,

806.000p0 I

l l
885.000,00

803.277.00

875 330,00
i- tralslqiuri intre unitati ei publice 885.000,00 875.330,00

laz oz os ot iport 40.000,00 35.000,00
- alte cheltuiel i 40.000.00 35.000,00

67 02 06 Servicii reliqioase 1.491.000,00 1.488.381,00
TI- alte chettuieti 1. .491.000,00 1488.381,00

)67 02 50 Alte servicii in domeniul culturii, recreerii $i religiei 50.000,00 47.000,00
- alte cheltuiel i 50.000,00 47.000,00

168.02 Asigurir i  gi  asistenld social i 44.946.000,00

68.02.04 Asisten[d acordatd persoanelor in virstd -DGASPC- Cdmin pe:ntru
Persoane Vdrstnice Balaciu 529.000,00

43.718.891 ,00

523.769,00
- cheltuiel i  de personal 455.500,00

/3 500,00- bunuri 9i servicii
886,00

68.02.04 Asistenta acordatd persoanelor in vArstd -DGASPC- Centrul pentru
Persoane VArstnice Fierbinti 620.000,00 560.755,00

cheltuiel i  de personal 426.500,00 424.343,00
bunuri gi servici i 193.500,00 136.412,00

68 02 05 02 Asistenld sociald in caz de invaliditate - DGASPC
bunuri $i servici i

725.950,00
r ga. r oopo

asisten!5 socialS 26.651.000,00 i .278,00
plSti  efectuate in ani i  precedenli  9i recuperate in an curent (1.428,00)

68 02 05 02 Asistenld sociald in caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de
ingrijire giAslslen{d Slobozia ', 2.B47.OOO,OO 2 542.302,00

cheltuiel i  de personal 1.456.500,00 1.454.320,00
- bunuri gi servici i 1 .1 88.500,00 920.982,00
- transferuri 202.000.00 167.000,00

68 02 05 02 Asistenld sociald in caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de
recuperare neuro-psihicd adulti Movila 1.059.000,00 ' 712.038,00
- cheltuiel i  de oersonal 168.500.00 1 66.1 69,00
- bunuri gi servici i 890.500,00 545.869,00

68 02 05 02 Asistentd sociald in caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de
recuperare neuromotorie si locomotorie 120.000.00 0.00 113.729.00

-! chaituieli de personal 1 15.000,00 113.729,00
-q bunuri Si iervici i 5.000,00 0,00
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DEN UMIREA IN DICATO RILOR
CREDITE

BUGETARE LA
31.12-2014

din care:
credite

hugetare
destinate
stingerii
pldtilor
restante

PLATI EFECTIVE
31 .1 2.2014

0 1 2 3 4
68 02 06 Asistenp sociale pentru familie gi copil - DGASPC

- cheltuiel i  de personal
- Dunun 9l serycl l
-  alte cheltuiel i
-  pl5{r efectuate in ani i  precedenli  gi recuperate in an curent

68 02 12 Unitali de asisfen{d medico-sociatd - Centrul de Asistenld Medico-
Sociald Fierbinti

12:1 35:000t00
8.082.500,00
3.962.500,00

90 000,00

11.768.673,00
8.080.256,00
3.600.969,00

89.339,00
(i,q91oo)

747.244.00750 000,00
lj-/?!4,oo

- 44400
I l!!11,00

20.000,00

L {3 !q!,00)

- 450.000,00

-t4 0t 0i Reaucereisi controttiptutii s8^000,00

I 450.0!q,00

55.499,00
- bunuri gi servici i 78.000.00 55.499,00

- alte c!eltuiel i 20.000,00

8 0 q?!! q P ro g r?qe ! 9 !91v4tal9l9g!9 n9 ! i 9 i 9 qcLlla ?94:000,00
294.000.00

293.61 qr00
293.618,0q

537.249,00

- bunuri 9i servici i

83 02 03 07 Camere agricole- Camera Agricola Judeteand lalomita 562.500,00
transferuri  din bugetele locale pentru camere agricole 562 500,00 538.706,00
pli{i efectuate in anii precedenti gi recuperate in an curent - CJI (1.457,00

84 02 03 01 Drumuri $i poduri 10.417.000,00 6.775.890,00
6.775€90,00

- 
- 6unuri gi servicii 10.41 7.000,00

I

96 02 Excedent/ Defici t 10.276.789.00
98 02 EXCEDENT !.276:793,00

10.276.789,0098 02 96 Excedentul sectiunii de functionare

- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DEN UMIREA IN DIC ATORILOR PREVEDERI
BUGETARE LA

irucnsnnr Jl.r2.2014
1 a

VENITURI 30.675.500.00 18.145.704,00

1 37.02.04 Virsiminte din secliunea de funcfionare 11.896.000,00 7.348.684,00

+.+s6J0o,0o2 40.02Incasiri din rambursarea imprumuturilor acordate
40.02.14 Sume din excedentul bugetului local uti l izate pentru finantarea
cheltuieli lor sectiu nii de dezvoltare 4.436.000.00

40.02.16 Sume primite in cadrul mecanismului decontir i i  cereri lor de platd

-31?4? 
rg!yg!l! 10.70e.500,00

42.02.20 Subvenli i de la bugetul de stat cStre bugetele locale necesare sust.

, derulttpqeg lilq{ale 411 lltl ppClqderare
42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locali 9.202.000,00

6.217.232,00

(87.49pq
6.304.948,00

4 45.02 Sume FEN postaderare in contul plit i lor efectuate 9i prefinantiri 8.070.000,00 l4!.7q8r00
(1 .1 87.165,00
1.q02.866,q0

28.087,00

45.02.01 Fondul Eurooean de Dezvoltare Reoionald 5.969.000.00
2,022.000,00

29.000,00
45.02.02 Fondul Social Eu
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CREDITE
BIJGETARE LA

31.12.2014

PLATIEFECTIVE
31 .12.2014

35.111.500,00 625.000,00 18.137.4

si't o2 ot or Autoritati executlve 7r zo.00o,oo
-12lolggle cu finanlare din Fonduri externe nerambursibid(FEN) t.232.000,00
- act ive nefinanciare _ 5.894.000,00

54 02 50 Alte servici i  publ ice generale 1.000,00
- act ive f inanciare

-
1 nnn nn

61 0i 05 Fiotectie ci"iU 9i protectia contri incenaiitor
- alte transferuri
- act ive nefinanciare

998.500,00
- transferuri  din bugetele locale pentru f inanlarea cheltuiel i lor de capital in :

qo? (nn nn idomeniul sdndti t i i
-  act ive nefinanciare 405.000,00 i

68 02 06 Asistenti sociali pentrullamilig 9i copii

_proleglglgltnqqq,le din Fonduri exteMlgraqlgrlqqllgllEp
1.e9!4!94q
lj9zojqq0i09

10.000,00

740203 Reducerea gi controlul poluir i i 257.000,00
257.000,00- active nefinanciare

ezvoltare regional i  9i sociald 9.223.000,00'80 02 01 10 Programe de dezvoltare
-"- 

a efransfer,Jn 10.000,00
i - proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 9.203.000,00
- active netinarrciaE 10.000,00

- active nefinanciare 13558-000,00
- active financiare 800,000,0-'0

9f1Q!1Q! tryg1qlle de lqzygt!4e qq!!!!u nclionalq 1q924!q,qq
- active nefinanciare 1.097.000,00

s! qqeeqe4l!_efjci! -4.436.000
98 02 EXCEDENT

98 02 97 Excedentul sectiunii de dezvoltare
99 02 DEF|C|T

99 02 97 Deficitul sectiunii de dezvoltare

.t '>'>z ce.i no

4 284 194 00

- i t oo,oo

36:! 89!pq

ttat.iit,oo
1.152.782,00

r  ,A? 4?? nn

625.000,00Te.gzs. o|,
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ROMANIA
coNslllul JUDETEAN lALoMlrA 

ANEXA NR. ?
m HorAnAnen NR- _ DrN _._.201s

EXECUTTE BUGETARA LA TRIMESTRUL tV, ANUL 2014
BUGETUL rNSTrruTrLoR puBLrcE grncrvtrAlrLoR FTNANTATE TNTEGRAL sAU eARTTAL DrN

VENITURI PROPRII

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
-LEI-

D E N UMI R EA I N DI CATO RI LO R
PREVEDERI

BUGETARE LA
31.12.2014

tNcAsARt 31.12.2014

0 1 J

VENITURI 11.722.300,00 11 .398.881 ,00

VENITURIPROPRII 314.000,00 279 16100
Directia Judeteand de Evidentd a Persoanelor lalomita 10.000,00 6.684.00
Liceul Tehnologic Special lon Teodorescu Slobozia 1.000,00
Centrul Judetean de Resurse si Asistentb Educationald 1.000,00
Bib l ioteqe J udetea n e,, $tefan Bin u lescu,, l4srnqg
Centrul Judetean pentru Conservarea gi Promovarea Culturi i Traditionale
lalomita

2 0q0pg

15.000,00

419,00

14.992,00
Muzeul Aqriculturi i  Slobozia 25.000.00 7.347.00
M uze ql J9 d9!994.! a !qq1!q
Centrul Cultural UNESCO -l,rnel Perlea-

50.564,00
22.415,00

Centrul de Asistentd Medico-SocialS Fierbint i 120.000,00 1 19.988,00
Camera Agricold Judeleani lalomila 57.000,00 56.695,00

SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE 11.561.500,00 11 .21 5.088,00
Directia Judetean5 de Evidenl i  a Persoanelor lalomila 508.000,00 501.548,00
Liceul  Tehnolooic Soecial  lon Teodorescu Slobozia 3 405 000 00 3 219 660 00
Centrul Judetean de Resurse si Asistenti  Educationald 1.347.000.00 1.301.034,00
Bibl ioteca Judeleand,,$tefan Bdnulescu,, lalomi{a 560.000,00 556.013,00
Cenirul Judetean pentru Conservarea gi Promovarea Culturi i Tradil ionale

806.000.00 803.277,00
Muzeul Aoriculturi i  Slobozia 1 265.000.00 1.257.472,00
Muzeul Judetean
Centrul Cultural UNESCO .. lonel Perlea.

'1.298.000,00
885.000,00

i 1.241,!11,00
875.330,00

Centrul de Asistentd Medico-Social i  Fierbint i 925.000.00 920.334,00
Camera Aor icolS Judeteani  la lomita s62 500 00 s38 706 00

DONATil 9rSPONSORTZARI 34.800,00 34.250,00
Bibl ioteca JudeteanS,,$tefan Bdnulescu,, lalomila 3.500.00 3.400,00
Muzeul Aqriculturi i  Slobozia 5.000.00 5.000,00
Muzeul Judetean lalomila 26.000,00 25.550,00
CentrulCultural  UNESCO,, lonel  Per lea, 300,00 300,q0

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE -
Virsiminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secliunii de
dezvoltare -'l -129.618,00

Muzeul Agriculturi i  Slobozia -90.000.00 -89.885,00
Muzeul Judetean lalomita -63.000,00 -7.733,00
Centrul Cultural UNESCO ,,lonel Perlea, -35.000.00 -32.000.00

D E N IJMIR E A I N DIC ATO RILOR

'.CRED|TE,,
BUGETARq4

31-12-201.4',:

din care:
credite

Ougeiiare
destinate
stingerii
pti1itor
restante'

:P.,:t Tl
EFqrrvE
3112:2014

0 1 . l

CHELTUIELI 11.722.300.00 1 1.398.881,00

54 10 10 Servici i  publ ice comunitare de evidenfi  a persoanelor - Direcl ia
Judefeani de Evidenfi  a Persoanelor lalomita 51 _ 508.232]00

287.696,00
220.536,00

cheltuiel i  de oersonal 289.500.00
- bunuri si servicii 228.500,00

65 10 07 lnvdlim6nt special 4.754.000,00 4.520.694.00
65 10 07 04 invdldmdnt special - Liceul Tehnologic Special lon Teodorescu
Slobozia 3.406.000.00 3.219.660,00

cheltuiel i  de oersonal 3.055.000.00 2.889.846.00
- bunuri si  servici i 351.000.00 329.814,00
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DEN UMIREA IN D IC ATO RI LO R
CREDITE

BUGETARE LA
31.12.2014

din care:
credite

bugetare
destinate
stingerii
pldtilor
restante

PLATI
EFECTIVE
31.1 2.2014

0 1 2 3 4

65 10 0ii7 0a iivala,iltAnt speijiit - Centiil Judetean de Resurse slAslsfenfd
E9luca[iolgld 1 34p.990-00 ', 1.901 0?1'00

-ineltuiel oe persgnal 1257.0q9,q0 1,49746p0

- Ounqri

oo ro oo or unitetl ae isistenlEmeAiCo-sociira - Centrul de AsiJtenta

!19{cqsolia!ffero!$1 1ry4q0,q0 - ll3 0!o'Q0

1 - qrreltnlqlile p*onal 139.0!0'0q 137 092-09

' lunurig' serytgl

67 10 CulturS, recreere 9i religie 4 785.800,00 4.73_1.232,00
1.205000,00 :  ,  1.179.9U,00

I - chettuieh oe pEioniL 666-500,00 i 663.871,00
+ :r  

- ' : : :  3g.5OO,O0 516.063,00-q!!!gn 9|!e'rvrg!r .i . ""l1_ 
i '.-"".

67 10 03 30 Alte servicii culturale - Biblioteca Jude[eand ,,Stefan Bdnulescu,
tatnmita 565.500,00 - 559.889'00

] 
]"n"jt"" de personal 399.000,00 3e5 770p0

- bunurigiservicii - lpqqqo oi- l toL11o oo

]61 1! !q 9 Alte;grvlcii culturale:99!trul Cyllurg[!J!\!t9? ,,lonel Perlea,' 975-399'00

I - cheltuieli de personal 294.500'00
| 866.01p,00

67 10 03 03 Muzee - MuzeulJudelean talomila 1 
21j-?29?? 

1 31O O}5'OO

i ;1e11ui;lqqq p",ee!a ] 49 999,9jf - 4!-ee1'qq
f- 

bunuri 9i servicii 604 000'q0 ! 
516 114qq

- -=. f

67 1O 03 30 Atte servicii culturale - Centrul Jude[ean pentru Conservarea 9i
Promovarea Culturii TradilionqLe lg@qitg i o4 !.!t!t!PY l - J1B,?99'q0

]eletturelq:pqlgonaf , 44q,00i , 342'526,00

|-bunurrgrservicii f 
176!qqpq, I 479.7L3',00

I l

lgnrrfjLtgig!,

oar- n"igu;tri gj .!l.t"ng 
"o"q!e

.  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

D E N I] M IRE A I N DI C ATO RILO R
PREVEDERI

BUGETARE LA
31.12.2014

iucasAru st.12.2014

0 1 a

129.619,00VENITURI 188.000,00

37.10.04 Vdrsiminte din secfiunea de funcfionare pentru f ininfarea

J jqctiq!" de lglroltale I 
,::999{:

::::-:
Muzeul Judetean lalomila :: ::Y YY

J5.UUU,UUCentrul  Cul tural  UNESCO ., lonel  Per lea, ,

1_2€.619,00
89.885,00
144,90

32.000,00
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D E N UM I REA I N D IC AT O RI LO R
CREplIf.',:,

BUGETARE.LA:3i-72.'2014:',

din care:
iiedite

hugetare
destiiate
stingerii
pwtilDr
resfarte

,,.P,:-L4T|
FF:ETIVE
31.122014

0 1 ,

CHELTUIELI 188.000,00 - 129.619,00

67 10 CulturS, recreere gi rel igie 188.000,00 129.619,00
67 10 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia 90.000,00 89.885,00

active nefinanqi_are___ 90.000,00 qe qEpq

67 10 03 03 Muzee - Muzeul 63.000,00 7.734,00
- active nefinanciare 63.000,00 7.734,00

67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Cultural U/VESCO ,,lonel Perlea,, 35.000,00 32.000,00
- active nefinanciare 35.000,00 32.000.00

96 10 Excedent / Deficit
98 1O EXCEDENT

98 1 0 97 Excedentul sectiunii de dezvoltare
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ROMANIA
coNSrLtuL JUDETEAN TALOMTTA

ANEXA NR.3
LA HorARAnen NR. _ DrN _._.201s

EXEcUTIE BUGETARA lR rRtrvlESTRUL IV, ANUL 2014
BUG ETU L I NSTrruTnLoR pu BLrcE gt ncrtvrrAlr LoR FTNANTATE INTEGRAL

DIN VENITURI PROPRII

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
-LEI-

DE N U MI RE A I N DICATO RI LO R
PREVEDERI

BUGETARE LA
31.12.20'14

iucasAru v.12.2014

0 1 a 3

VENITURI 1.491.000,00 1.203.631.00

I r.+so.ooo,oo I aios.az6,oo
DGASPC - Cdmin pentru Persoane VArstnice Balaciu sso.ooo,oo l 510.500,00
DGASPC - Centrul pentru leisoqne VArstnice Fierbinti
DGASPC - Centrul de Ingrij ire gi Asistenli SloboTq

250 qoep! i 232.750,00
550 000,00 419.129,00

, o949lq tg!!ry! {e !99upeq1e s,l Bgabilltare t,lellqgsihicd Movila '100.000,00 1197)00

2 DONATil 9t SPONSORTZARI 41.000.00 39.755,00
DGASPC - Cimin pentru Persoane VArstnice Balaciu 6.000,00 5.496,00
DGASPC - Centrul pentru Persoane VArstnice Fierbint i 1.000,00 259,00
DGASPC - Centrul de ingri j i re gi Asistenti  Slobozia 34.000,00 34.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR
CREDITE

BUGETARE LA
31.12.2014

din care:
credite

hugetare
destinate
stingerti
pldtilor
reslanle

. PLATI
.EFECTIVE
31.12.2014

0 1

CHELTUIELI 1.491.000,00 1 .199.843.00

68.'t 0 Asiguriri qi asistenti sociali 1.491.000.00 1 .199.843,00
68.10.04 Asistentd acordatd persoanelor in vdrstd -DGASPC- Cdmin pentru

Persoane VArstn ice B al aci u
- cheltuieli de oersonil

55:6:009199
26.500.00

515.638,00
26.287,00

' Lunuri 9i servicii 529.500,00 489.351,00

68.10.04 Aslstenfii acordatd persoanelor in vArstd -DGASPC- Centrul pentru
Persoane V6rstnice Fierbinti 251.000.00 231.601,00
- cheltuiel i  de personal

_ Dlnqr 9r seryrcrl

68 1O 05 02 Asistenld sociatd in caz de invaliditate -OGASpC- Centrut de
i n g riji re gl Asistenfd S I obozi a

251.000,00

584.000,00

231 .601,00

451.107,00
- cheltuiel i  de personal

[ -  bu;ui ig isenic i i 334.000.00 308.988,00
- transferuri intre unitdti ale administratiei publice 250.000,00 14 r1e,e0

1.497,00
68 10 05 02 Asistentd sociald in caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de
Recuperare ;i Reabilitare Neuropsihicd Movila 100.000,00
- cheltuiel i  de personal

:-!s!qfl!g sli 100 00!,00 1.497,00

96 10 Excedent /  Defici t 3.788r00
3.788.00

T
98 1O EXCEDENT

98 10 96 Excedentul secliunii de functionare 3.788,00

Pagina 1/1

Claudia
Typewritten Text
5

Claudia
Typewritten Text
10

Claudia
Typewritten Text
02



ROMANIA
coNSrLruL JUDETEAN TALOMTTA

ANEXA NR.4
LA HorARAnen NR._ DrN _. _.zo1s

EXEcUTIE BUGETARA lR TRtvIESTRUL lv, ANUL 2014
BUGETUL TNSTtTUTi lLOR PUBLTCE Sr ACTIVITATILOR FTNANTATE TNTEGRAL SAU PART|AL

DrN vENrruRr pRopRu - sprrALUL JUDETEAN oe uncerulA

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -LEI-

DEN UMIREA IN DIC ATORILOR
PREVEDERI

BUGETARE LA
31 .1 2.2014

iucasAru st.12.2014

0 1 2 3
VENITURI 54.065.500.00 49.431.552,00

1 VENITURIPROPRII
qolq.oql& {n ss!! iqlL.1iqcllljej!
31.10.03 Alte venitur i  din dobAnzi

s3.436.000,00 48.802.2'.t9,00
4qz05,oo

200 00
40 000,00
1.000.00

33.10 0B Venituri din prestiri dg serv!c!1
33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asiqurari sociale de
sanatate

2.989.000,00

41 .1 54.000,00

1 763 sypl

37.469.134.00
33.10.30 Venituri  din contractele incheiate cu direct i i le de sanatate publ ica
din sume alocate de la bugetul de stat
33lOr31 Ventuii Oin coniractele incheiate cu Oite"ti i t" Oe sanitate prOtica
din sume alocate din venituri le propri i  ale Ministerului Sanatati i 1.914.000,00 1.648.112.00

33.1 0.32 Venituri  din contractele incheiate cu inst i tut i i le de medicina legala 1 .1 77 000,00 '1 .177.000,00

2 DONATII9ISPONSORIZARI 1sJoo^oo I ' t5.000,00
37.10.01 Donal i i  9 i  sponsor izdr i 15.000,00 15.000,00

3 614.333,00

614.333,00

D E N IJMI RE A I N D IC AT O RILO R
CREDITE

BUGETARE LA
.31.12.2014

din care: credite
bugetare destinate

stingerii pld{ilor
restante

PLATI
EFECTIVE
31.12.2014

0 1 J

CHELTUIELI 54.643.500,00 2.110.000,00 48.932.686,00
66 10 06 01 Spitale generale 54.643.500,00 2.110.000.0048.932.686,00
- cheltuiel i  de oersonal 31.930.000,00

zi ro.obo,oo
31.852.629,00

- bunuri 9i servicii 22.594.500,00 16.964.092,00
-alte cheltuiel i 1 19.000,00

pfatr efectuJte in anii preceOenti 9i recup-ate in an curent
!9 lqqpq

G Elp9l

96 10 Excedent /  Defici t -578.000,00
lso to excroEttr

498.866,00
498.866,00

98 10 96 Excedentul sectiunii de functionare 498.866,00
99 1O DEFICIT 578.000,00

99 10 96 Deficitul sectiunii de functionare 578.000 00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARI

D EN UMIRE A I N D IC ATO RI LO R
PF'EVEDERI

BUGETARE LA
31.12-2AM

irucnsAs 31.12.2014

0 1
VENITURI 652.500,00 601.576,00

1
43.10.14 Subvenli i  din bugetele locale pentru f inantarea cheltuiel i lor de
capital din domeniul sdnitdf i i 652.500,00 601.576,00

D E N UMIRE A I N D IC ATO RI LO R
CREDITE

BUGETARE LA
31:'12.2014

dii:care: cr-odite
bugetare:destiiate

stingerii pldlilor
restante.:::':.

PLATI
EFECTIVE
31.12.2014

1
CHELTUIELI 676.500.00 601.576,00

676.500,00 601.576,00
I - active nefinanciare 676.500,00 601.576,00

96 10 Excedent/ Defici f -24.000.00 0,00
99 10 DEF|Crr 24 000 00 0 00

24.000,00 0,00
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ROMANIA
coNSrLluL JUDETEAN TALOMTTA

ANEXA NR. 5
LA HorARAnen NR._ DrN _._.201s
EXEcUTTE BUGETARA lR rRrvtEsrRUL lv, ANUL 2014

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

LEI

D E N UMI RE A I NDI C ATO RILO R
PREVEDERI

BUGETARE LA
31 72 2n4n

iNcasAH st.1z.2or4

U 1
SURSE DE FINANTARE 9.706.750,00 9.706.749.00

41.07.12 Sume aferente creditelor interne 9.706.750,00 9.706.749,0C

D E N UMIR EA I N D ICATO RI LO R
CREDITE

eieerene ta
31.12.2014

din cale:
credite

hugetare
destinate
stingerii

,Flitttor
reStante

ptAn errcrue
31.12.2014

U 1

CHELTUIELI 9.706.750,00 9.706.749,00

t6 07 06 01 Spitale generale 2.762
- act ive nefinanciare 2.762.340,00 2.762.34

14 07 03 01 Drumuri gi poduri 6.944.410.00
active nefinanciare 6.944.4 6.944.409,00

)6 07 Excedent / Deficit

99 07 97 Deficitul secliunii de dezvoltare
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Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 7 din 28.01.2014 privind repartizarea pe bugetele locale ale  

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a  unor sume defalcate  

din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2014 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 646 din 27.01.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 28.01.2014 şi nr. 74 din 

29.10.2014 privind  repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe 

anul 2014, 

 Examinând: 

- Raportul nr. 860 din 03.02.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 1020 din 06.02.2015  al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

- Raportul nr. 987 din 06.02.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 -  Raportul  nr. 1096 din 09.02.2015 al Comisiei juridice,de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 1010 din 06.02.2015 al Comisiei muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie;  

 - Raportul nr. 981 din 06.02.2015 al Comisiei învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă;  

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 252590 din 

10.12.2014, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 28.01.2014 privind  

repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a  unor 

sume defalcate din unele venituri ale  bugetului de stat, pe anul 2014, se modifică şi 

se completează după cum urmează : 

 

a.  la art. 2, suma de 8.432,00 mii lei , majorată cu influenţe în sumă de                 

11,00 mii lei prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 74/29.10.2014, se 

suplimentează cu suma de 54,00 mii lei reprezentând sume recalculate din cota de 

18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 pentru 

achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală. Repartiţia pe 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a sumei de 54,00 mii 

lei se face potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 

  

Art.3 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţiile de specialitate, şi va fi 

comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Ialomiţa, prefectului judeţului şi consiliilor locale  vizate din judeţ, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        

           Contrasemnează, 

             Ştefan MUŞOIU                      Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                         Adrian Robert IONESCU 
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ROMAN
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

ANEXA
LA HOTARAREA NR. I .2015

REPARTIZAREA PE BUGETELE LOCALE ALE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDET A UNOR
SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2014

- mii lei -

Nr.
crt.

u N tTATI ADMI N ISTRATIV-TERITORIALE

Sume din cota de 18,5% din impozi tu l  pe veni t
pentru echil ibrarea bugetelor locale ale

u n itif i lor adm i n istrativ-teritoria le (art. 33 (3)b
din Legea 27312006)-

0 1

1 Bordugani 10,80

z racaenl 10,80

? Perieti 10,80

4 Sinegti 10,80

5 Vlddeni 10,80

T,OTAL.,COMUNE 54,00
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 888 din 03.02.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Raportul comun nr. 893 din 03.02.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 

Investiţii şi Servicii Publice ; 

 - Raportul nr.1011 din 06.02.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 1097 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 1021 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 

- Raportul nr. 982 din 06.02.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 988 din 06.02.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,  

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015; 

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 14/2015 privind repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

 - adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 415001/05.01.2015 privind 

definitivarea şi aprobarea bugetelor locale; 

- adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice nr. 1491/23.01.2015 cu privire la sumele alocate pentru finanţarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap; 
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- adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 107214/13.01.2015 cu 

privire la subvenţia alocată pe anul 2015 Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa; 

 - adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa                                

nr. 203801/23.01.2015 privind repartizarea sumelor conform Legii bugetului de stat pe 

anul 2015, nr. 186/2014, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă bugetul general centralizat al judeţului Ialomiţa pe anul 2015, la 

venituri în sumă de 168.417,25 mii lei, la cheltuieli în sumă de 168.430,25 mii lei, cu un 

deficit de 13,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit 

anexei nr. 1. 

 

Art.2(1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2015, pe 

secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, la venituri în sumă 

de 146.580,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 146.589,00 mii lei, cu un deficit de 9,00 

mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent,  potrivit anexelor nr. 2, 

3, 4. 

       (2 )Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 9,00 

mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

 

Art.3 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2015, în limita sumei de             

3.500,00 mii lei. 

 

Art.4 Se aprobă bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2015, pe 

secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, în sumă totală de 

12.597,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 5, 6, 7. 

 

Art.5(1) Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2015, pe 

secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, la venituri în sumă 

de 1.265,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 1.269,00 mii lei, cu un deficit de 4,00 mii lei, 

deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexelor nr. 8, 9, 10. 

       (2) Se aprobă utilizarea  excedentului anului precedent în sumă de 4,00 mii 

lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare a bugetului activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii. 

 

Art.6 Se aprobă bugetul împrumutului intern(creditului intern) al judeţului 

Ialomiţa pe anul 2015, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi 
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alineate, la sursa de finanţare şi la cheltuieli în sumă de 20.293,25 mii lei, potrivit 

anexelor nr. 11 şi 12. 

 

Art.7 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2015, potrivit                        

anexei nr. 13. 

 

Art.8 Se aprobă Sinteza finanţării programelor pe anul 2015, potrivit anexei                    

nr. 14. 

 

Art.9  Se aprobă numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază 

pe anul 2015, potrivit anexei nr. 15. 

 

Art.10 Se aprobă repartizarea sumei de 313,00 mii lei pentru susţinerea cultelor 

religioase ale judeţului Ialomiţa, Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ca şi contribuţie la 

realizarea picturii în tehnică mozaic pe arcadele ornament la Catedrala Episcopală 

“Înălţarea Domnului” din Slobozia. 

 

Art.11 Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.12 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile 

de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile 

subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

Art.13 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică.  

 

Art.14 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 

comunică direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

instituţiilor implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

              

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        

             Contrasemnează, 

             Ştefan MUŞOIU                           Secretarul judeţului Ialomiţa  

                                                                    Adrian Robert IONESCU 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

  - mii lei -

Cod                  

rând

Bugetul             

local 

Bugetul 

instituţiilor 

publice 

finanţate din 

venituri 

proprii si 

subventii din 

bugetul local

Bugetul 

institu

ț

iilor 

publice 

ș

i 

activită

ț

ilor 

finanţate 

integral din 

venituri 

proprii

Bugetul 

creditelor 

interne

Total

Transferuri 

între bugete    

(se scad)

Total                     

buget          

general

A 0 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5-6

VENITURI  TOTAL  (rd.02+18+19+20+23)                 01 146,580.00 12,597.00 1,265.00 20,293.25 180,735.25 12,318.00 168,417.25

Venituri curente   (rd.03+17)                       02 107,341.00 279.00 1,265.00 0.00 108,885.00 0.00 108,885.00

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03 103,388.00 0.00 0.00 0.00 103,388.00 0.00 103,388.00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la 

persoane juridice,   din care: 04 0.00 0.00

Impozit pe profit                  05 0.00 0.00

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 

persoane fizice (rd.07+ rd.08) ,   din care: 06
34,785.00 0.00 0.00 0.00

34,785.00
0.00

34,785.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 

imobiliare din patrimoniul personal 07 0.00 0.00

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 08 34,785.00 34,785.00 34,785.00

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 09 0.00 0.00

Impozite şi taxe  pe proprietate 10 0.00 0.00

Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii   (rd.12 la rd.15)               11 68,603.00 0.00 0.00 0.00 68,603.00 0.00 68,603.00

Sume defalcate din TVA 12 67,943.00 67,943.00 67,943.00

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri  şi servicii 13 0.00 0.00

Taxe pe servicii specifice 14 0.00 0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 15

660.00

660.00 660.00

Alte impozite şi taxe fiscale 16 0.00 0.00

Venituri nefiscale                      17 3,953.00 279.00 1,265.00 5,497.00 5,497.00

Venituri din capital                      18 0.00 0.00

Operaţiuni financiare 19 20,293.25 20,293.25 20,293.25

Subvenţii (rd.21+22) 20 34,155.00 12,318.00 0.00 0.00 46,473.00 12,318.00 34,155.00

Subvenţii de la bugetul de stat 21 34,155.00 34,155.00 34,155.00

Subvenţii de la alte administraţii 22 12,318.00 12,318.00 12,318.00 0.00

Sume primite de la UE  în contul plăţilor efectuate 23 5,084.00 5,084.00 5,084.00

CHELTUIELI - TOTAL  (rd.25+36+37+40+41)           24 146,589.00 12,597.00 1,269.00 20,293.25 180,748.25 12,318.00 168,430.25

Cheltuieli curente   (rd.26 la rd.35)                        25 118,475.00 11,400.00 1,269.00 0.00 131,144.00 12,318.00 118,826.00

Cheltuieli de personal                26 16,509.00 7,640.00 0.00 24,149.00 24,149.00

Bunuri şi servicii                27 21,653.00 3,756.00 1,261.00 26,670.00 26,670.00

Dobânzi 28 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Subvenţii                                  29 0.00 0.00

Fonduri de rezervă 30 5,960.00 5,960.00 5,960.00

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice                             31
16,244.00 8.00

16,252.00
12,318.00

3,934.00

Alte transferuri 32 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare din Fonduri externe 

nerambursabile postaderare 33
16,247.00

16,247.00 16,247.00

Asistenţă socială 34 38,889.00 38,889.00 38,889.00

Alte cheltuieli 35 1,973.00 4.00 1,977.00 1,977.00

Cheltuieli de capital                     36 24,164.00 1,197.00 20,293.25 45,654.25 45,654.25

Operaţiuni financiare (rd.38+39) 37 3,950.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 3,950.00

Împrumuturi acordate                  38 0.00 0.00

Rambursări de credite externe şi interne 39 3,950.00 3,950.00 3,950.00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 40 0.00 0.00

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015 

BUGETUL GENERAL AL  JUDETULUI IALOMITA
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Cod                  

rând

Bugetul             

local 

Bugetul 

instituţiilor 

publice 

finanţate din 

venituri 

proprii si 

subventii din 

bugetul local

Bugetul 

institu

ț

iilor 

publice 

ș

i 

activită

ț

ilor 

finanţate 

integral din 

venituri 

proprii

Bugetul 

creditelor 

interne

Total

Transferuri 

între bugete    

(se scad)

Total                     

buget          

general

A 0 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5-6

Rezerve 41 0.00 0.00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)     (rd.01-rd.24)   42 -9.00 0.00 -4.00 0.00 -13.00 0.00 -13.00
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

 - mii lei -

NR. Prevederi anuale

CRT. TOTAL

0 1 2 3

1 TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01          146,580.00 

2 VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02            39,398.00 

3 I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02          107,341.00 

4 A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03          103,388.00 

5 A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 34,785.00           

6 A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE             

(cod 01.02)

00.05                         -   

7 Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02                         -   

8 Impozit pe profit de la agenţi economici 
1
)  01.02.01                         -   

9 A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 

03.02+04.02)

00.06

34,785.00           

10 Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02                         -   

11 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17                         -   

12 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) 03.02.18                         -   

13 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02            34,785.00 

14 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01            17,702.00 

15 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 17,083.00           

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

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

18  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50                         -   

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

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

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

22 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01                         -   

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

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

25 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01                         -   

26 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02                         -   

27 Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03                         -   

28 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03                         -   

29 Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50                         -   

30 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10            68,603.00 

31 Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02            67,943.00 

32 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor  

11.02.01

25,453.00           

33 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 

11.02.02                         -   

34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06            42,490.00 

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

36 Taxe hoteliere 12.02.07                         -   

37 Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02                         -   

38 Impozit pe spectacole 15.02.01                         -   

39 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50                         -   

40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

660.00                

41 Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02                 500.00 

42 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01                         -   

43 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02                         -   

44 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03                 160.00 

45 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50                         -   

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

47 Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02                         -   

48 Alte impozite si taxe 18.02.50                         -   

49 C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12              3,953.00 

50 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13              3,942.00 

51 Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02              3,942.00 

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

53 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05              3,715.00 

54 Venituri din concesiuni si inchirieri de către institu

ț

iile publice 30.02.05.30              3,715.00 

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015 

BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE,

PE ANUL  2015

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

Cod 

indicator

Buget 2015
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Cod 
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55 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+30.02.08.03 ) 30.02.08                 227.00 

56 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02                         -   

57 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de 

stat

30.02.08.03                         -   

58 Alte venituri din proprietate 30.02.50                         -   

59 Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02                         -   

60 Alte venituri din dobanzi 31.02.03                         -   

61 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14                   11.00 

62 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)

33.02                   10.00 

63 Venituri din prestari de servicii 33.02.08                         -   

64 Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10                         -   

65 Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12                         -   

66 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24                         -   

67 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27                         -   

68 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28                         -   

69 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50                   10.00 

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

71 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02                         -   

72 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50                         -   

73 Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02                         -   

74 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01                         -   

75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institu

ț

ii de specialitate 35.02.01.02                         -   

76 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02                         -   

77 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  

confiscarea potrivit legii

35.02.03                         -   

78 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50                         -   

79 Diverse venituri   (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50) 36.02                     1.00 

80 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01                         -   

81 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05                         -   

82 Taxe speciale 36.02.06                         -   

83 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07                         -   

84 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11                         -   

85 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14                         -   

86 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22                         -   

87 Taxa de reabilitare termică 36.02.23                         -   

88 Alte venituri 36.02.50                     1.00 

89 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02                         -   

90 Donatii si sponsorizari 37.02.01                         -   

91 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus)

37.02.03           (37,130.00)

92 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04            37,130.00 

93 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05                         -   

94 Alte transferuri voluntare 37.02.50                         -   

95 II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15                         -   

96 Venituri din valorificarea unor bunuri  (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07) 39.02                         -   

97 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01                         -   

98 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03                         -   

99 Venituri din privatizare 39.02.04                         -   

100 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07                         -   

101 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10                         -   

102 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16                         -   

103 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02                         -   

104 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes 

local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06                         -   

105 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07                         -   

106 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10                         -   

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

functionare**) 

40.02.11                         -   

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

dezvoltare**) 

40.02.13                         -   

109 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) 40.02.14                         -   

110 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16                         -   

111 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50                         -   

112 Alte opera

ț

iuni financiare 41.02                         -   

113 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean

41.02.05                         -   
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114 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean Sec

ț

iunea de func

ț

ionare

41.02.05.01                         -   

115 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean sec

ț

iunea de dezvoltare

41.02.05.02                         -   

116 IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17            34,155.00 

117 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18            34,155.00 

118 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01 la 42.02.52  42.02            34,155.00 

119 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01                         -   

120 Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05                         -   

121 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 42.02.10                         -   

122 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12                         -   

123 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13                         -   

124 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 42.02.14                         -   

125 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***) 42.02.15                         -   

126 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)

42.02.16                         -   

127 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                         -   

128 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 42.02.16.02                         -   

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

130 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.02.17                         -   

131 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18                         -   

132 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

42.02.18.01                         -   

133 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate

42.02.18.02                         -   

134 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

altor investiţii în sănătate

42.02.18.03                         -   

135 Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru 

pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2012

42.02.19                         -   

136 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate 

din FEN postaderare

42.02.20
1,258.00             

137 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21            32,222.00 

138 Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28                         -   

139 Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29                         -   

140 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32                         -   

141 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33                         -   

142 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 42.02.34                         -   

143 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35                 175.00 

144 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 42.02.36                         -   

145 Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in 42.02.40                         -   

146 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41                         -   

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

148 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44                 500.00 

149 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European 42.02.45                         -   

150 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale 

centralelor de termoficare

42.02.46                         -   

151 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional 

(42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51                         -   

152 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate 

secţiunii de funcţionare a bugetului local

42.02.51.01                         -   

153 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02                         -   

154 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de 

asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale

42.02.52                         -   

155 Subven

ț

ii pentru sprijinirea construirii de locuin

ț

e 42.02.54                         -   

156 Subven

ț

ii pentru finan

ț

area locuin

ț

elor sociale 42.02.55                         -   

157 Sume alocate din bugetul de stat aferente corec

ț

iilor financiare 42.02.62                         -   

158 Finan

ț

area Programului Na

ț

ional de Dezvoltare Locală 42.02.65                         -   

159 Subven

ț

ii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direc

ț

iile de sănătate publică 42.02.66                         -   

160 Subven

ț

ii din sume ob

ț

inute în urma scoaterii la licita

ț

ie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră pentru finan

ț

area proiectelor de investi

ț

ii

42.02.67                         -   

161 Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02                         -   

162 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01                         -   
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163 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea 

programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 

43.02.04                         -   

164 Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu 

handicap

43.02.07                         -   

165 Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă 

dificultate  **)

43.02.08                         -   

166 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi 43.02.20                         -   

167 Sume primite de la Agen

ț

ia Na

ț

ională de Cadastru 

ș

i Publicitate Imobiliară 43.02.21                         -   

168 Subven

ț

ii primite din bugetul jude

ț

ului pentru clasele de învă

ț

ământ special organizate în cadrul 

unită

ț

ilor de învă

ț

ământ de masă

43.02.23                         -   

169 Subven

ț

ii primite din bugetele locale pentru clasele de învă

ț

ământ de masă organizate în unită

ț

ile 

de învă

ț

ământ special

43.02.24                         -   

170 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)

45.02
5,084.00             

171 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01              3,589.00 

172 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01              3,529.00 

173 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02                   60.00 

174 Prefinanţare 45.02.01.03                         -   

175 Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 45.02.02              1,495.00 

176 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01              1,083.00 

177 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02                 412.00 

178 Prefinanţare 45.02.02.03                         -   

179 Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) 45.02.03                         -   

180 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01                         -   

181 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02                         -   

182 Prefinanţare 45.02.03.03                         -   

183 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) 45.02.04                         -   

184 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01                         -   

185 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02                         -   

186 Prefinanţare 45.02.04.03                         -   

187 Fondul European de Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) 45.02.05                         -   

188 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01                         -   

189 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02                         -   

190 Prefinanţare 45.02.05.03                         -   

191 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) 45.02.07                         -   

192 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01                         -   

193 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02                         -   

194 Prefinanţare 45.02.07.03                         -   

195 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) 45.02.08                         -   

196 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01                         -   

197 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02                         -   

198 Prefinanţare 45.02.08.03                         -   

199 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.02.15                         -   

200 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01                         -   

201 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02                         -   

202 Prefinanţare 45.02.15.03                         -   

203 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.02.16                         -   

204 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01                         -   

205 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02                         -   

206 Prefinanţare 45.02.16.03                         -   

207 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.02.17                         -   

208 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01                         -   

209 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02                         -   

210 Sume primite in avans 45.02.17.03                         -   

211 Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18                         -   

212 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01                         -   

213 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02                         -   

214 Sume primite in avans 45.02.18.03                         -   

215 Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.02.19                         -   

216 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.19.01                         -   

217 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.19.02                         -   

218 Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) 45.02.20                         -   

219 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.20.01                         -   

220 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.20.02                         -   

221 Sume primite in avans 45.02.20.03                         -   
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222 Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)

45.02.21                         -   

223 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.21.01                         -   

224 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.21.02                         -   

225 Sume primite in avans 45.02.21.03                         -   

226 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 00.01          103,108.00 

227 VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.16) 48.02            39,398.00 

228 I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02            70,211.00 

229 A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03          103,388.00 

230 A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04            34,785.00 

231 A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  

(cod 01.02)

00.05                         -   

232 Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02                         -   

233 Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01                         -   

234 A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 

03.02+04.02)

00.06

34,785.00           

235 Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02                         -   

236 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17                         -   

237 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18                         -   

238 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02            34,785.00 

239 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01            17,702.00 

240 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04            17,083.00 

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

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

243  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50                         -   

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

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

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

247 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01                         -   

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

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

250 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01                         -   

251 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02                         -   

252 Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03                         -   

253 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03                         -   

254 Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50                         -   

255 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10            68,603.00 

256 Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02            67,943.00 

257 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor  

11.02.01

25,453.00           

258 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 

11.02.02                         -   

259 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06            42,490.00 

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

261 Taxe hoteliere 12.02.07                         -   

262 Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02                         -   

263 Impozit pe spectacole 15.02.01                         -   

264 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50                         -   

265 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

660.00                

266 Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02                 500.00 

267 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01                         -   

268 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02                         -   

269 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03                 160.00 

270 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50                         -   

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

272 Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02                         -   

273 Alte impozite si taxe 18.02.50                         -   

274 C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12           (33,177.00)

275 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13              3,942.00 

276 Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02              3,942.00 

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

278 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05              3,715.00 

279 Venituri din concesiuni si inchirieri de către institu

ț

iile publice 30.02.05.30              3,715.00 

280 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08                 227.00 

281 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02                         -   

282 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de 

stat

30.02.08.03                         -   

283 Alte venituri din proprietate 30.02.50                         -   
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284 Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02                         -   

285 Alte venituri din dobanzi 31.02.03                         -   

286 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14           (37,119.00)

287 Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                33.02                   10.00 

288 Venituri din prestari de servicii 33.02.08                         -   

289 Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10                         -   

290 Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12                         -   

291 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24                         -   

292 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27                         -   

293 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28                         -   

294 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50                   10.00 

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

296 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02                         -   

297 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50                         -   

298 Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02                         -   

299 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01                         -   

300 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institu

ț

ii de specialitate 35.02.01.02                         -   

301 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02                         -   

302 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  

confiscarea potrivit legii

35.02.03                         -   

303 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50                         -   

304 Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50) 36.02                     1.00 

305 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01                         -   

306 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05                         -   

307 Taxe speciale 36.02.06                         -   

308 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11                         -   

309 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14                         -   

310 Alte venituri 36.02.50                     1.00 

311 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02           (37,130.00)

312 Donatii si sponsorizari 37.02.01                         -   

313 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus)

37.02.03

(37,130.00)          

314 Alte transferuri voluntare 37.02.50                         -   

315 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02+41.02) 00.16                         -   

316 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02                         -   

317 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes 

local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06                         -   

318 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07                         -   

319 Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) 40.02.10                         -   

320 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de 40.02.11                         -   

321 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50                         -   

322 Alte opera

ț

iuni financiare 41.02                         -   

323 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean

41.02.05                         -   

324 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean sec

ț

iunea de func

ț

ionare

41.02.05.01                         -   

325 IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17            32,897.00 

326 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18            32,897.00 

327 Subventii de la bugetul de stat    (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32+42.02.34 

+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.46+42.02.51)

42.02
32,897.00           

328 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21            32,222.00 

329 Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28                         -   

330 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32                         -   

331 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33                         -   

332 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 42.02.34                         -   

333 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35                 175.00 

334 Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36                         -   

335 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41                         -   

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

337 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44                 500.00 

338 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European 42.02.45                         -   

339 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale 

centralelor de termoficare

42.02.46                         -   

340 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional 

(42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51                         -   
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341 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate 

secţiunii de funcţionare a bugetului local

42.02.51.01                         -   

342 Subven

ț

ii pentru sprijinirea construirii de locuin

ț

e 42.02.54                         -   

343 Subven

ț

ii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direc

ț

iile de sănătate publică 42.02.66                         -   

344 Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02                         -   

345 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01                         -   

346 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea 

programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 

43.02.04                         -   

347 Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu 

handicap

43.02.07                         -   

348 Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă 

dificultate  **)

43.02.08                         -   

349 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi 43.02.20                         -   

350 Sume primite de la Agen

ț

ia Na

ț

ională de Cadastru 

ș

i Publicitate Imobiliară 43.02.21                         -   

351 Subven

ț

ii primite din bugetul jude

ț

ului pentru clasele de învă

ț

ământ special organizate în cadrul 

unită

ț

ilor de învă

ț

ământ de masă

43.02.23                         -   

352 Subven

ț

ii primite din bugetele locale pentru clasele de învă

ț

ământ de masă organizate în unită

ț

ile 

de învă

ț

ământ special

43.02.24                         -   

353 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL 00.01 SD 43,472.00           

354 VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02+00.15+00.16-37.02) 48.02                         -   

355 I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.12) 00.02            37,130.00 

356 VENITURI NEFISCALE (00.14) 00.12            37,130.00 

357 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 36.02+37.02) 00.14            37,130.00 

358 Diverse venituri      (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23) 36.02                         -   

359 Amortizare mijloace fixe 36.02.07                         -   

360 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22                         -   

361 Taxa de reabilitare termică 36.02.23                         -   

362 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.04) 37.02            37,130.00 

363 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04            37,130.00 

364 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05                         -   

365 II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15                         -   

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

367 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01                         -   

368 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03                         -   

369 Venituri din privatizare 39.02.04                         -   

370 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07                         -   

371 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10                         -   

372 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02+41.02) 00.16                         -   

373 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) 40.02                         -   

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

dezvoltare **) 

40.02.13                         -   

375 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare **) 40.02.14                         -   

376 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16                         -   

377 Alte opera

ț

iuni financiare 41.02                         -   

378 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean

41.02.05                         -   

379 Disponibilită

ț

i rezervate pentru plă

ț

i ale unită

ț

ilor de învă

ț

ământ special 

ș

i a altor institu

ț

ii publice de 

pe raza altor unită

ț

i administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia î

ș

i desfă

ș

oară activitatea 

consiliul jude

ț

ean sec

ț

iunea de dezvoltare

41.02.05.02                         -   

380 IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17              1,258.00 

381 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02) 00.18              1,258.00 

382 Subventii de la bugetul de stat    (cod 42.02.01 la 42.02.52) 42.02              1,258.00 

383 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01                         -   

384 Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05                         -   

385 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 42.02.10                         -   

386 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12                         -   

387 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13                         -   

388 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 42.02.14                         -   

389 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15                         -   

390 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)

42.02.16                         -   

391 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                         -   

392 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 

sănătate

42.02.16.02                         -   
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393 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03                         -   

394 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.02.17                         -   

395 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18                         -   

396 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

42.02.18.01                         -   

397 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate

42.02.18.02                         -   

398 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

altor investiţii în sănătate

42.02.18.03                         -   

399 Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru 

pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2012

42.02.19                         -   

400 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate 

din FEN postaderare

42.02.20
1,258.00             

401 Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29                         -   

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

turism

42.02.40                         -   

403 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional 

(42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51                         -   

404 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02                         -   

405 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de 

asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale

42.02.52                         -   

406 Subven

ț

ii pentru finan

ț

area locuin

ț

elor sociale 42.02.55                         -   

407 Sume alocate din bugetul de stat aferente corec

ț

iilor financiare 42.02.62                         -   

408 Finan

ț

area Programului Na

ț

ional de Dezvoltare Locală 42.02.65                         -   

409 Subven

ț

ii din sume ob

ț

inute în urma scoaterii la licita

ț

ie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră pentru finan

ț

area proiectelor de investi

ț

ii

42.02.67                         -   

410 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)

45.02
5,084.00

411 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01              3,589.00 

412 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01              3,529.00 

413 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02                   60.00 

414 Prefinanţare 45.02.01.03                         -   

415 Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 45.02.02              1,495.00 

416 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01              1,083.00 

417 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02                 412.00 

418 Prefinanţare 45.02.02.03                         -   

419 Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) 45.02.03                         -   

420 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01                         -   

421 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02                         -   

422 Prefinanţare 45.02.03.03                         -   

423 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) 45.02.04                         -   

424 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01                         -   

425 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02                         -   

426 Prefinanţare 45.02.04.03                         -   

427 Fondul European de Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) 45.02.05                         -   

428 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01                         -   

429 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02                         -   

430 Prefinanţare 45.02.05.03                         -   

431 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) 45.02.07                         -   

432 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01                         -   

433 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02                         -   

434 Prefinanţare 45.02.07.03                         -   

435 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) 45.02.08                         -   

436 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01                         -   

437 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02                         -   

438 Prefinanţare 45.02.08.03                         -   

439 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.02.15                         -   

440 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01                         -   

441 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02                         -   

442 Prefinanţare 45.02.15.03                         -   

443 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.02.16                         -   

444 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01                         -   

445 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02                         -   

446 Prefinanţare 45.02.16.03                         -   

447 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.02.17                         -   

448 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01                         -   

449 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02                         -   

Pagina 8 din 9 BL - venituri



NR. Prevederi anuale
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Cod 

indicator

450 Sume primite in avans 45.02.17.03                         -   

451 Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18                         -   

452 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01                         -   

453 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02                         -   

454 Sume primite in avans 45.02.18.03                         -   

455 Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale în 45.02.19                         -   

456 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.19.01                         -   

457 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.19.02                         -   

458 Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) 45.02.20                         -   

459 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.20.01                         -   

460 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.20.02                         -   

461 Sume primite in avans 45.02.20.03                         -   

462 Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21                         -   

463 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.21.01                         -   

464 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.21.02                         -   

465 Sume primite in avans 45.02.21.03                         -   
1) numai de la regiile autonome si societatile comerciale de subordonare locala care realizeaza proiecte cu finantare externa, conform codului fiscal

*) detalierea se face numai in executie

**) nu se completeaza in etapa de planificare
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

 - mii lei -

TOTAL

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante

0 1 2 3 4

1 TOTAL CHELTUIELI   (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02      146,589.00                 -   

2 Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02        19,219.00                 -   

3 Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02          7,560.00                 -   

4 Din total capitol:

5 Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01          7,560.00                 -   

6 Autorităţi executive 51.02.01.03          7,560.00                 -   

7

8 Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02          6,509.00                 -   

9 Din total capitol:

10 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administraţiei publice locale 54.02.05          5,960.00                 -   

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

12

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 

publice locale 54.02.07                     -                   -   

13 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10             549.00                 -   

14 Alte servicii publice generale 54.02.50                     -                   -   

15

16 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02          5,150.00                 -   

17

18 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei                                                                                              56.02                     -                   -   

19 Din total capitol:

20

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru 

protecţia copilului 56.02.06                     -                   -   

21

Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta sociala pentru 

persoanele cu handicap 56.02.07                     -                   -   

22 Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09                     -                   -   

23

24
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 

60.02+61.02)
59.02

            536.00                 -   

25 Aparare    (cod 60.02.02) 60.02             276.00                 -   

26 Din total capitol:

27 Aparare nationala 60.02.02             276.00                 -   

28

29 Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02             260.00                 -   

30 Din total capitol:

31 Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03                     -                   -   

32 Politie comunitara 61.02.03.04                     -                   -   

33 Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05             150.00                 -   

34 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50             110.00                 -   

35

36 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02        78,399.00                 -   

37 Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02        11,375.00                 -   

38 Din total capitol:

39 Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03          4,334.00                 -   

40 Învatamânt prescolar 65.02.03.01          1,168.00                 -   

41 Învatamânt primar 65.02.03.02          3,166.00                 -   

42 Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04          2,561.00                 -   

43 Învatamânt secundar inferior   65.02.04.01          2,561.00                 -   

44 Învatamânt secundar superior   65.02.04.02                     -                   -   

45 Invatamant profesional 65.02.04.03                     -                   -   

46 Învatamânt postliceal 65.02.05                     -                   -   

47 Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07          4,410.00                 -   

48 Învatamânt special 65.02.07.04          4,410.00                 -   

49 Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11                     -                   -   

50 Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03                     -                   -   

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

Prevederi anualeNr. 

crt. Cod 

indicator

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015 

BUGETUL  LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE, 

PE ANUL  2015

Buget 2015
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TOTAL

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante

0 1 2 3 4

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

Prevederi anualeNr. 

crt. Cod 

indicator

51 Alte servicii auxiliare 65.02.11.30                     -                   -   

52 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50               70.00                 -   

53

54 Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02          4,015.00                 -   

55 Din total capitol:

56 Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06          4,015.00                 -   

57 Spitale generale 66.02.06.01          3,840.00                 -   

58 Unităţi medico-sociale 66.02.06.03             175.00                 -   

59 Servicii de sanatate publica 66.02.08                     -                   -   

60 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50                     -                   -   

61 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50                     -                   -   

62

63 Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02          7,807.00                 -   

64 Din total capitol:

65 Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03          5,839.00                 -   

66 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02             551.00                 -   

67 Muzee 67.02.03.03          2,910.00                 -   

68 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04                     -                   -   

69 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05                     -                   -   

70 Case de cultura 67.02.03.06                     -                   -   

71 Camine culturale 67.02.03.07                     -                   -   

72 Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08             905.00                 -   

73 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12                     -                   -   

74 Alte servicii culturale 67.02.03.30          1,473.00                 -   

75 Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05               35.00                 -   

76 Sport 67.02.05.01               35.00                 -   

77 Tineret 67.02.05.02                     -                   -   

78 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03                     -                   -   

79 Servicii religioase 67.02.06          1,773.00                 -   

80 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50             160.00                 -   

81

82 Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                           68.02        55,202.00                 -   

83 Din total capitol:

84 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04          1,629.00                 -   

85 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05        36,405.00                 -   

86 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02        36,405.00                 -   

87 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06        16,298.00                 -   

88 Ajutoare pentru locuinte 68.02.10                     -                   -   

89 Creşe 68.02.11                     -                   -   

90 Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12             845.00                 -   

91 Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15                     -                   -   

92 Ajutor social 68.02.15.01                     -                   -   

93 Cantine de ajutor social 68.02.15.02                     -                   -   

94 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50               25.00                 -   

95 Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale 68.02.50.50               25.00                 -   

96

97
Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 

70.02+74.02)             584.00                 -   

98 Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02             284.00                 -   

99 Din total capitol:

100 Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03                     -                   -   

101 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01                     -                   -   

102 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30                     -                   -   

103 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05                     -                   -   

104 Alimentare cu apa 70.02.05.01                     -                   -   

105 Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02                     -                   -   

106 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06                     -                   -   

107 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07                     -                   -   

108 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50             284.00                 -   

109

110 Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02             300.00                 -   

111 Din total capitol:

112 Reducerea şi controlul poluării 74.02.03             300.00                 -   

113 Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05                     -                   -   

114 Salubritate 74.02.05.01                     -                   -   

115 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02                     -                   -   

116 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06                     -                   -   

117
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0 1 2 3 4

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
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crt. Cod 
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118 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02        47,851.00                 -   

119 Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01+80.02.02) 80.02        13,580.00                 -   

120 Din total capitol:

121

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30) 80.02.01        13,580.00                 -   

122 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06                     -                   -   

123 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09                     -                   -   

124 Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10        13,580.00                 -   

125 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30                     -                   -   

126 Actiuni generale de muncă   (cod 80.02.02.04) 80.02.02                     -                   -   

127 Măsuri active pentru combaterea 

ș

omajului 80.02.02.04                     -                   -   

128

129 Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02                     -                   -   

130 Din total capitol:

131 Energie termica 81.02.06                     -                   -   

132 Alti combustibili 81.02.07                     -                   -   

133 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50                     -                   -   

134

135 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02             500.00                 -   

136 Din total capitol:

137 Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03             500.00                 -   

138 Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03                     -                   -   

139 Camere agricole 83.02.03.07             500.00                 -   

140 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30                     -                   -   

141 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii 

ș

i vânătorii 83.02.50                     -                   -   

142

143 Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02        32,978.00                 -   

144 Din total capitol:

145 Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03        32,978.00                 -   

146 Drumuri si poduri 84.02.03.01        32,978.00                 -   

147 Transport în comun 84.02.03.02                     -                   -   

148 Strazi 84.02.03.03                     -                   -   

149 Transport feroviar 84.02.04                     -                   -   

150 Transport pe calea ferată 84.02.04.01                     -   

151 Transport aerian   (cod 84.02.06.01+84.02.06.02) 84.02.06                     -                   -   

152 Aeroporturi 84.02.06.01                     -                   -   

153 Aviatia civila 84.02.06.02                     -                   -   

154 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50                     -                   -   

155

156 Alte actiuni economice   (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02             793.00                 -   

157 Din total capitol:

158 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 87.02.01                     -                   -   

159 Zone libere 87.02.03                     -                   -   

160 Turism 87.02.04                     -                   -   

161 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05             793.00                 -   

162 Alte actiuni economice 87.02.50                     -                   -   

163

164 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02                (9.00)                 -   

165 REZERVE 97.02                     -                   -   

166 EXCEDENT     (cod 98.02.96+98.02.97) 98.02                     -                   -   

167 Excedentul secţiunii de funcţionare 98.02.96                     -                   -   

168 Excedentul secţiunii de dezvoltare 98.02.97                     -                   -   

169 DEFICIT 1
) 
        (cod 99.02.96+99.02.97) 99.02                 9.00                 -   

170 Deficitul secţiunii de funcţionare 99.02.96                     -                   -   

171 Deficitul secţiunii de dezvoltare 99.02.97                 9.00                 -   

172

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02      103,108.00                 -   

173 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02        16,992.00                 -   

174 Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02          5,333.00                 -   

175 Din total capitol:

176 Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01          5,333.00                 -   

BUGETUL LOCAL PE SECŢIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL   2015
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Prevederi anualeNr. 
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177 Autorităţi executive 51.02.01.03          5,333.00                 -   

178

179 Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02          6,509.00                 -   

180 Din total capitol:

181 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05          5,960.00                 -   

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

183 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 54.02.07                     -   

184 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10             549.00                 -   

185 Alte servicii publice generale 54.02.50                     -                   -   

186

187 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02          5,150.00                 -   

188

189 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei                                                                                              56.02                     -                   -   

190 Din total capitol:

191 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru 56.02.06                     -   

192

Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta sociala pentru 

persoanele cu handicap 56.02.07                     -   

193 Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09                     -   

194

195
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 

60.02+61.02)
59.02

            536.00                 -   

196 Aparare    (cod 60.02.02) 60.02             276.00                 -   

197 Din total capitol:

198 Aparare nationala 60.02.02             276.00                 -   
199

200 Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02             260.00                 -   

201 Din total capitol:

202 Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03                     -                   -   

203 Politie comunitara 61.02.03.04                     -   

204 Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05             150.00                 -   

205 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50             110.00                 -   

206

207 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02        71,451.00                 -   

208 Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02        11,375.00                 -   

209 Din total capitol:

210 Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03          4,334.00                 -   

211 Învatamânt prescolar 65.02.03.01          1,168.00                 -   

212 Învatamânt primar 65.02.03.02          3,166.00                 -   

213 Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04          2,561.00                 -   

214 Învatamânt secundar inferior   65.02.04.01          2,561.00                 -   

215 Învatamânt secundar superior   65.02.04.02                     -   

216 Invatamant profesional 65.02.04.03                     -   

217 Învatamânt postliceal 65.02.05                     -   

218 Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07          4,410.00                 -   

219 Învatamânt special 65.02.07.04          4,410.00                 -   

220 Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11                     -                   -   

221 Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03                     -   

222 Alte servicii auxiliare 65.02.11.30                     -   

223 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50               70.00                 -   

224

225 Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02             875.00                 -   

226 Din total capitol:

227 Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06             875.00                 -   

228 Spitale generale 66.02.06.01             700.00                 -   

229 Unităţi medico-sociale 66.02.06.03             175.00                 -   

230 Servicii de sanatate publica 66.02.08                     -   

231 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50                     -                   -   

232 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50                     -                   -   

233

234 Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02          7,807.00                 -   

235 Din total capitol:

236 Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03          5,839.00                 -   

237 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02             551.00                 -   

238 Muzee 67.02.03.03          2,910.00                 -   

239 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04                     -   

240 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05                     -   

241 Case de cultura 67.02.03.06                     -   

242 Camine culturale 67.02.03.07                     -   

Pagina 4 din 8 BL - func

ț

ională



TOTAL

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante

0 1 2 3 4

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

Prevederi anualeNr. 

crt. Cod 

indicator

243 Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08             905.00                 -   

244 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12                     -   

245 Alte servicii culturale 67.02.03.30          1,473.00                 -   

246 Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05               35.00                 -   

247 Sport 67.02.05.01               35.00                 -   

248 Tineret 67.02.05.02                     -   

249 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03                     -   

250 Servicii religioase 67.02.06          1,773.00                 -   

251 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50             160.00                 -   

252

253

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 68.02        51,394.00                 -   

254 Din total capitol:

255 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04          1,342.00                 -   

256 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05        36,305.00                 -   

257 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02        36,305.00                 -   

258 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06        12,877.00                 -   

259 Ajutoare pentru locuinte 68.02.10                     -   

260 Creşe 68.02.11                     -   

261 Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12             845.00                 -   

262 Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15                     -                   -   

263 Ajutor social 68.02.15.01                     -   

264 Cantine de ajutor social 68.02.15.02                     -   

265 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50               25.00                 -   

266 Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale 68.02.50.50               25.00                 -   

267

268
Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 

70.02+74.02)             329.00                 -   

269 Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02             284.00                 -   

270 Din total capitol:

271 Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03                     -                   -   

272 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01                     -   

273 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30                     -   

274 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05                     -                   -   

275 Alimentare cu apa 70.02.05.01                     -   

276 Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02                     -   

277 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06                     -   

278 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07                     -   

279 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50             284.00                 -   

280

281 Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02               45.00                 -   

282 Din total capitol:

283 Reducerea şi controlul poluării 74.02.03               45.00                 -   

284 Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05                     -                   -   

285 Salubritate 74.02.05.01                     -   

286 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02                     -   

287 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06                     -   

288

289 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02        13,800.00                 -   

290 Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02             300.00                 -   

291 Din total capitol:

292 Actiuni generale economice si comerciale   (cod 80.02.01             300.00                 -   

293 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06                     -   

294 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09                     -   

295 Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10             300.00                 -   

296 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30                     -   

297

298 Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02                     -                   -   

299 Din total capitol:

300 Energie termica 81.02.06                     -   

301 Alti combustibili 81.02.07                     -   

302 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50                     -   

303

304 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02             500.00                 -   

305 Din total capitol:

306 Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03             500.00                 -   

307 Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03                     -   

308 Camere agricole 83.02.03.07             500.00                 -   
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309 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30                     -   

310 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii 

ș

i vânătorii 83.02.50                     -   

311

312 Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02        13,000.00                 -   

313 Din total capitol:

314 Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03        13,000.00                 -   

315 Drumuri si poduri 84.02.03.01        13,000.00                 -   

316 Transport în comun 84.02.03.02                     -   

317 Strazi 84.02.03.03                     -   

318 Transport feroviar 84.02.04                     -                   -   

319 Transport pe calea ferată 84.02.04.01                     -   

320 Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06                     -                   -   

321 Aeroporturi 84.02.06.01                     -   

322 Aviatia civila 84.02.06.02                     -   

323 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50                     -   

324

325 Alte actiuni economice   (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02                     -                   -   

326 Din total capitol:

327 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 87.02.01                     -   

328 Zone libere 87.02.03                     -   

329 Turism 87.02.04                     -   

330 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05                     -                   -   

331 Alte actiuni economice 87.02.50                     -   

332

333 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   (98.02-99.02) 96.02                     -                   -   

334 REZERVE 97.02                     -   

335 EXCEDENT     (cod 98.02.96) 98.02                     -                   -   

336 Excedentul secţiunii de funcţionare 98.02.96                     -   

337 DEFICIT 1
) 
        (cod 99.02.96) 99.02                     -                   -   

338 Deficitul secţiunii de funcţionare 99.02.96                     -   

339

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02        43,481.00                 -   

340 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02) 50.02          2,227.00                 -   

341 Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02          2,227.00                 -   

342 Din total capitol:

343 Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01          2,227.00                 -   

344 Autorităţi executive 51.02.01.03          2,227.00                 -   

345

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

347 Din total capitol:

348 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05                     -                   -   

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

350 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 54.02.07                     -   

351 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10                     -                   -   

352 Alte servicii publice generale 54.02.50                     -                   -   

353

354
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 

60.02+61.02)
59.02

                    -                   -   

355 Aparare    (cod 60.02.02) 60.02                     -                   -   

356 Din total capitol:

357 Aparare nationala 60.02.02                     -                   -   

358

359 Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02                     -                   -   

360 Din total capitol:

361 Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03                     -                   -   

362 Politie comunitara 61.02.03.04                     -   

363 Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05                     -                   -   

364 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50                     -                   -   

365

366 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02          6,948.00                 -   

367 Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02                     -                   -   

368 Din total capitol:

369 Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03                     -                   -   

370 Învatamânt prescolar 65.02.03.01                     -                   -   

371 Învatamânt primar 65.02.03.02                     -                   -   
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372 Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04                     -                   -   

373 Învatamânt secundar inferior   65.02.04.01                     -                   -   

374 Învatamânt secundar superior   65.02.04.02                     -   

375 Invatamant profesional 65.02.04.03                     -   

376 Învatamânt postliceal 65.02.05                     -   

377 Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07                     -                   -   

378 Învatamânt special 65.02.07.04                     -                   -   

379 Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11                     -                   -   

380 Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03                     -   

381 Alte servicii auxiliare 65.02.11.30                     -   

382 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50                     -                   -   

383

384 Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02          3,140.00                 -   

385 Din total capitol:

386 Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06          3,140.00                 -   

387 Spitale generale 66.02.06.01          3,140.00                 -   

388 Unităţi medico-sociale 66.02.06.03                     -                   -   

389 Servicii de sanatate publica 66.02.08                     -   

390 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50                     -                   -   

391 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50                     -                   -   

392

393 Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02                     -                   -   

394 Din total capitol:

395 Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03                     -                   -   

396 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02                     -                   -   

397 Muzee 67.02.03.03                     -                   -   

398 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04                     -   

399 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05                     -   

400 Case de cultura 67.02.03.06                     -   

401 Camine culturale 67.02.03.07                     -   

402 Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08                     -                   -   

403 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12                     -   

404 Alte servicii culturale 67.02.03.30                     -                   -   

405 Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05                     -                   -   

406 Sport 67.02.05.01                     -                   -   

407 Tineret 67.02.05.02                     -   

408 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03                     -   

409 Servicii religioase 67.02.06                     -                   -   

410 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50                     -                   -   

411

412 Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                           68.02          3,808.00                 -   

413 Din total capitol:

414 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04             287.00                 -   

415 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05             100.00                 -   

416 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02             100.00                 -   

417 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06          3,421.00                 -   

418 Ajutoare pentru locuinte 68.02.10                     -   

419 Creşe 68.02.11                     -   

420 Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12                     -                   -   

421 Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15                     -                   -   

422 Ajutor social 68.02.15.01                     -   

423 Cantine de ajutor social 68.02.15.02                     -   

424 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50                     -                   -   

425 Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale 68.02.50.50                     -                   -   

426

427

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

70.02+74.02)             255.00                 -   

428 Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02                     -                   -   

429 Din total capitol:

430 Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03                     -                   -   

431 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01                     -   

432 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30                     -   

433 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05                     -                   -   

434 Alimentare cu apa 70.02.05.01                     -   

435 Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02                     -   

436 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06                     -   

437 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07                     -   

438 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50                     -                   -   
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439

440 Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02             255.00                 -   

441 Din total capitol:

442 Reducerea şi controlul poluării 74.02.03             255.00                 -   

443 Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05                     -                   -   

444 Salubritate 74.02.05.01                     -   

445 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02                     -   

446 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06                     -   

447

448 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02        34,051.00                 -   

449 Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01+80.02.02) 80.02        13,280.00                 -   

450 Din total capitol:

451 Actiuni generale economice si comerciale   (cod 80.02.01        13,280.00                 -   

452 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06                     -   

453 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09                     -   

454 Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10        13,280.00                 -   

455 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30                     -   

456 Actiuni generale de muncă   (cod 80.02.02.04) 80.02.02                     -                   -   

457 Măsuri active pentru combaterea 

ș

omajului 80.02.02.04                     -   

458

459 Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02                     -                   -   

460 Din total capitol:

461 Energie termica 81.02.06                     -   

462 Alti combustibili 81.02.07                     -   

463 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50                     -   

464

465 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02                     -                   -   

466 Din total capitol:

467 Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03                     -                   -   

468 Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03                     -   

469 Camere agricole 83.02.03.07                     -                   -   

470 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30                     -   

471 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii 

ș

i vânătorii 83.02.50                     -   

472

473 Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02        19,978.00                 -   

474 Din total capitol:

475 Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03        19,978.00                 -   

476 Drumuri si poduri 84.02.03.01        19,978.00                 -   

477 Transport în comun 84.02.03.02                     -   

478 Strazi 84.02.03.03                     -   

479 Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06                     -                   -   

480 Aeroporturi 84.02.06.01                     -   

481 Aviatia civila 84.02.06.02                     -   

482 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50                     -   

483

484 Alte actiuni economice   (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02             793.00                 -   

485 Din total capitol:

486 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 87.02.01                     -   

487 Zone libere 87.02.03                     -   

488 Turism 87.02.04                     -   

489 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05             793.00                 -   

490 Alte actiuni economice 87.02.50                     -   

491

492 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT  (98.02-99.02) 96.02                (9.00)                 -   

493 REZERVE 97.02                     -   

494 EXCEDENT     (cod 98.02.97) 98.02                     -                   -   

495 Excedentul secţiunii de dezvoltare 98.02.97                     -   

496 DEFICIT 1
) 
        (cod 99.02.97) 99.02                 9.00                 -   

497 Deficitul secţiunii de dezvoltare 99.02.97                 9.00 

1) finantat din excedentul anilor precedenti
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1

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE 

DEZVOLTARE)        146,589.00                 -   

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)        103,108.00                 -   

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) O1          99,158.00                 -   

4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10          16,509.00                 -   

5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 10.01          13,125.00                 -   

6 Salarii de baza 10.01.01          10,007.00                 -   

7 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05            2,334.00                 -   

8 Alte sporuri 10.01.06               176.00                 -   

9 Ore suplimentare 10.01.07                      -                   -   

10 Fond de premii 10.01.08                      -                   -   

11 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10                      -                   -   

12 Fond aferent platii cu ora 10.01.11                      -                   -   

13 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12               516.00                 -   

14 Indemnizatii de delegare 10.01.13                 85.00                 -   

15 Indemnizatii de detasare 10.01.14                      -                   -   

16 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15                      -                   -   

17 Alocatii pentru locuinte 10.01.16                      -                   -   

18 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30                   7.00                 -   

19 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02                      -                   -   

20 Tichete de masa 10.02.01                      -                   -   

21 Norme de hrana 10.02.02                      -                   -   

22 Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03                      -                   -   

23 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04                      -                   -   

24 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05                      -                   -   

25 Alte drepturi salariale in natura 10.02.30                      -                   -   

26 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03            3,384.00                 -   

27 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01            2,502.00                 -   

28 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02                 74.00                 -   

29 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03               671.00                 -   

30 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04                 38.00                 -   

31 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05                      -                   -   

32 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06                 99.00                 -   

33

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) 20          21,653.00                 -   

34 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01          16,254.00                 -   

35 Furnituri de birou 20.01.01               234.00                 -   

36 Materiale pentru curatenie 20.01.02               216.00                 -   

37 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03            1,062.00                 -   

38 Apa, canal si salubritate 20.01.04               213.00                 -   

39 Carburanti si lubrifianti 20.01.05               224.00                 -   

40 Piese de schimb 20.01.06                   3.00                 -   

41 Transport 20.01.07                   3.00                 -   

42 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08               161.00                 -   

43 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09               846.00                 -   
44 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30          13,292.00                 -   

45 Reparatii curente 20.02               358.00                 -   

46 Hrana (20.03.01+20.03.02) 20.03            1,951.00                 -   

47 Hrana pentru oameni 20.03.01            1,951.00                 -   

48 Hrana pentru animale 20.03.02                      -                   -   

49 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04               367.00                 -   

50 Medicamente 20.04.01               167.00                 -   

51 Materiale sanitare 20.04.02               162.00                 -   

52 Reactivi 20.04.03                      -                   -   

53 Dezinfectanti 20.04.04                 38.00                 -   

ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015 

BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, 

PE ANUL 2015

Prevederi anualeNr. 

crt. 

Buget 2015
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54 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05               478.00                 -   

55 Uniforme si echipament 20.05.01               205.00                 -   

56 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03                 25.00                 -   

57 Alte obiecte de inventar 20.05.30               248.00                 -   

58 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06               100.00                 -   

59 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01                 80.00                 -   

60 Deplasari in strainatate 20.06.02                 20.00                 -   

61 Materiale de laborator 20.09                      -                   -   

62 Cercetare - dezvoltare 20.10                      -                   -   

63 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11                 33.00                 -   

64 Consultanta si expertiza 20.12                 47.00                 -   

65 Pregatire profesionala 20.13                 35.00                 -   

66 Protectia muncii 20.14                 40.00                 -   

67 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15                      -                   -   

68 Studii si cercetari 20.16                      -                   -   

69 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18                      -                   -   

70

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de 

interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 20.19               319.00                 -   

71 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20                      -                   -   

72 Meteorologie 20.21                      -                   -   

73 Finantarea cheltuielilor din  domeniul apelor 20.22                      -                   -   

74 Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor 20.23                      -                   -   

75 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 24.01 la 20.24.03) 20.24               200.00                 -   

76 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01                      -                   -   

77 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02               200.00                 -   

78

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25                      -                   -   

79 Tichete cadou 20.27                      -                   -   

80 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30            1,471.00                 -   

81 Reclama si publicitate 20.30.01                   4.00                 -   

82 Protocol si reprezentare 20.30.02                 75.00                 -   

83 Prime de asigurare non-viata 20.30.03                 13.00                 -   

84 Chirii 20.30.04                 12.00                 -   

85 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06               228.00                 -   

86 Fondul Presedintelui / Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07                      -                   -   

87 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09                      -                   -   

88 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30            1,139.00                 -   

89 TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30            1,000.00                 -   

90 Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01            1,000.00                 -   

91 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01            1,000.00                 -   

92 Dobanzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02                      -                   -   

93 Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) 30.02                      -                   -   

94 Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01                      -                   -   

95 Dobanzi aferente creditelor externe contrate de ordonatorii de credite 30.02.02                      -                   -   

96 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03                      -                   -   

97 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05                      -                   -   

98 Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03                      -                   -   

99 Dobanzi aferente imprumuturilor aferente din fondul de tezaur 30.03.01                      -                   -   

100 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02                      -                   -   

101 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03                      -                   -   

102 Dobanzi la operatiunile de leasing 30.03.05                      -                   -   

103 TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40                      -                   -   

104 Subvetii pentru acoperirea dierentelor de pret si tarif 40.03                      -                   -   

105

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la 

combustibili 40.20                      -                   -   

106 Alte subventii 40.30                      -                   -   

107 TILUL V  FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50            5,960.00                 -   

108 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04            5,960.00                 -   

109

TITLUL VI  TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 51          13,174.00                 -   

110 Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49) 51.01          13,174.00                 -   

111 Transferuri catre institutii publice 51.01.01          10,798.00                 -   

112 Actiuni de sanatate 51.01.03                      -                   -   

113 Finan

ț

area aeroporturilor de interes local 51.01.05                      -                   -   

114

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru 

protectia copilului 51.01.14                      -                   -   
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115

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru 

persoanele cu handicap 51.01.15               156.00                 -   

116

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare 

catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate 51.01.24                      -                   -   

117

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in 

concediu pentru cresterea copilului 51.01.26                      -                   -   

118 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social 51.01.31                      -                   -   

119

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de 

asistenta medico-sociale 51.01.39            1,020.00                 -   

120

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 51.01.46               700.00                 -   

121 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole 51.01.49               500.00                 -   

122 TITLUL VII   ALTE TRANSFERURI (cod 55.02) 55 SF                      -                   -   

123 A Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.54) 55.01                      -                   -   

124 Alte transferuri curente interne 55.01.18                      -                   -   

125

Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică 

ș

i 

ale centralelor de termoficare 55.01.54                      -                   -   

126

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 

55.02.01+55.02.04) 55.02                      -                   -   

127 Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01                      -                   -   

128 Alte transferuri curente in strainatate 55.02.04                      -                   -   

129 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57          38,889.00                 -   

130 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02          38,889.00                 -   

131 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01          31,272.00                 -   

132 Ajutoare sociale in natura 57.02.02            7,617.00                 -   

133 Tichete de cresa 57.02.03                      -                   -   

134 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04                      -                   -   

135

TITLUL X  ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) 59            1,973.00                 -   

136 Burse 59.01                      -                   -   

137 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 59.02                      -                   -   

138 Programe pentru tineret 59.08                      -                   -   

139 Asociatii si fundatii 59.11                      -                   -   

140 Sustinerea cultelor 59.12               313.00                 -   

141 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15            1,460.00                 -   

142 Despagubiri civile 59.17                      -                   -   

143

Sume destinate finan

ț

ării programelor sportive realizate de structurile sportive de 

drept privat 59.20                      -                   -   

144 Actiuni cu caracter stiintific si social -cultural 59.22               200.00                 -   

145 Sume aferente platii creantelor salariale 59.25                      -                   -   

146 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30                      -                   -   

147 Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuin

ț

e 59.35                      -                   -   

148 OPERATIUNI FINANCIARE ( cod= 80 + 81) 79            3,950.00                 -   

149 TITLUL XV   IMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) 80                      -                   -   

150

Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din 

venituri proprii 80.03                      -                   -   

151 Alte imprumuturi 80.30                      -                   -   

152 TITLUL XVI  RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81            3,950.00                 -   

153 Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01                      -                   -   

154 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01                      -                   -   

155 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02                      -                   -   

156 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05                      -                   -   

157 Diferene de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06                      -                   -   

158 Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02            3,950.00                 -   

159 Rambursari de credite interne garantate 81.02.01                      -                   -   

160 Diferente de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02                      -                   -   

161 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05            3,950.00                 -   

162

TITLUL XVII  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 84                      -                   -   

163 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01                      -                   -   

164

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sec

ț

iunea de func

ț

ionare 

a bugetului local 85.01.01                      -                   -   

165 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90                      -                   -   

166 Excedent (cod 92.01.96) 92.01                      -                   -   

167 Excedentul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 92.01.96                      -                   -   

168 Deficit (cod 93.01.96) 93.01                      -                   -   
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169 Deficitul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 93.01.96                      -                   -   

170 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)          43,481.00                 -   

171

TITLUL VI  TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.02) 51            3,070.00                 -   

172 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02            3,070.00                 -   

173 Transferuri pentru finantarea inverstitiilor la spitale 51.02.12                      -                   -   

174

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul 

sanatatii 51.02.28            3,070.00                 -   

175 Alte transferuri de capital către institu

ț

ii publice 51.02.29                      -                   -   

176 TITLUL VII   ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55                      -                   -   

177

A. Transferuri interne (cod 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42) 55.01                      -                   -   

178 Programe cu finantare rambursabila 55.01.03                      -                   -   

179 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 55.01.08                      -                   -   

180 Programe ISPA 55.01.09                      -                   -   

181 Programe SAPARD 55.01.10                      -                   -   

182 Programe de dezvoltare 55.01.13                      -                   -   

183 Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15                      -                   -   

184 Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28                      -                   -   

185 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42                      -                   -   

186

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.18) 56          16,247.00                 -   

187 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01          12,980.00                 -   

188 Finantarea nationala** 56.01.01            2,442.00                 -   

189 Finantarea externă nerambursabilă 56.01.02          10,438.00                 -   

190 Cheltuieli neeligibile** 56.01.03               100.00                 -   

191 Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02            3,267.00                 -   

192 Finantarea nationala** 56.02.01               380.00                 -   

193 Finantarea externă nerambursabilă 56.02.02            2,786.00                 -   

194 Cheltuieli neeligibile** 56.02.03               101.00                 -   

195 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 56.03                      -                   -   

196 Finantarea nationala** 56.03.01                      -                   -   

197 Finantarea externă nerambursabilă 56.03.02                      -                   -   

198 Cheltuieli neeligibile** 56.03.03                      -                   -   

199 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 56.04                      -                   -   

200 Finantarea nationala** 56.04.01                      -                   -   

201 Finantarea externă nerambursabilă 56.04.02                      -                   -   

202 Cheltuieli neeligibile** 56.04.03                      -                   -   

203 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 56.05                      -                   -   

204 Finantarea nationala** 56.05.01                      -                   -   

205 Finantarea externă nerambursabilă 56.05.02                      -                   -   

206 Cheltuieli neeligibile** 56.05.03                      -                   -   

207 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 56.07                      -                   -   

208 Finantarea nationala** 56.07.01                      -                   -   

209 Finantarea externă nerambursabilă 56.07.02                      -                   -   

210 Cheltuieli neeligibile** 56.07.03                      -                   -   

211 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 56.08                      -                   -   

212 Finantarea nationala** 56.08.01                      -                   -   

213 Finantarea externă nerambursabilă 56.08.02                      -                   -   

214 Cheltuieli neeligibile** 56.08.03                      -                   -   

215 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 56.15                      -                   -   

216 Finantarea nationala** 56.15.01                      -                   -   

217 Finantarea externă nerambursabilă 56.15.02                      -                   -   

218 Cheltuieli neeligibile** 56.15.03                      -                   -   

219 Alte facilitati si instrumente postaderare 56.16                      -                   -   

220 Finantarea nationala** 56.16.01                      -                   -   

221 Finantarea externă nerambursabilă 56.16.02                      -                   -   

222 Cheltuieli neeligibile** 56.16.03                      -                   -   

223 Mecanismul financiar SEE 56.17                      -                   -   

224 Finantarea nationala** 56.17.01                      -                   -   

225 Finantarea externă nerambursabilă 56.17.02                      -                   -   

226 Cheltuieli neeligibile** 56.17.03                      -                   -   

227 Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila 56.18                      -                   -   

228 Finantarea nationala** 56.18.01                      -                   -   

229 Finantarea externă nerambursabilă 56.18.02                      -                   -   

230 Cheltuieli neeligibile** 56.18.03                      -                   -   
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231

Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i 

sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03) 56.25                      -                   -   

232 Finantarea nationala** 56.25.01                      -                   -   

233 Finantarea externă nerambursabilă 56.25.02                      -                   -   

234 Cheltuieli neeligibile** 56.25.03                      -                   -   

235 Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03) 56.27                      -                   -   

236 Finantarea nationala** 56.27.01                      -                   -   

237 Finantarea externă nerambursabilă 56.27.02                      -                   -   

238 Cheltuieli neeligibile** 56.27.03                      -                   -   

239

Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28.01 

la 56.28.03) 56.28                      -                   -   

240 Finantarea nationala** 56.28.01                      -                   -   

241 Finantarea externă nerambursabilă 56.28.02                      -                   -   

242 Cheltuieli neeligibile** 56.28.03                      -                   -   

243 CHELTUIELI DE CAPITAL ( cod 71+72+75) 70          24,164.00                 -   

244 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71          23,694.00                 -   

245 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01          23,444.00                 -   

246 Constructii 71.01.01          21,530.00                 -   

247 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02               441.00                 -   

248 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03                      -                   -   

249 Alte active fixe 71.01.30            1,473.00                 -   

250 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03               250.00                 -   

251 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72               470.00                 -   

252 Active financiare (cod 72.01.01) 72.01               470.00                 -   

253 Participare la capitalul social a societatilor comerciale 72.01.01               470.00                 -   

254 TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 75                      -                   -   

255 OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 81) 79                      -                   -   

256 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (COD 81.04) 81                      -                   -   

257 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finan

ț

area proiectelor cu finan

ț

are UE81.04                      -                   -   

258

TITLUL XVII  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 84                      -                   -   

259 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01                      -                   -   

260

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sec

ț

iunea de dezvoltare 

a bugetului local 85.01.02                      -                   -   

261 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90                      -                   -   

262 Excedent (cod 92.01.96) 92.01                      -                   -   

263 Excedentul sec

ț

iunii de dezvoltare 92.01.97                      -                   -   

264 Deficit (cod 93.01.96) 93.01                      -                   -   

265 Deficitul sec

ț

iunii de dezvoltare 93.01.97                      -                   -   
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 CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

TOTAL mii lei

Prevederi 

anuale

TOTAL

0 1 2 3

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 12,597.00        

2 I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 279.00             
3 A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 -                   
4 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 -                   
5 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 -                   
6 Impozit pe spectacole 15.10.01 -                   
7 Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 -                   
8 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 279.00             
9 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 -                   

10 Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 -                   
11 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 -                   
12 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institu

ț

iile publice 30.10.05.30 -                   
13 Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03) 30.10.08 -                   
14 Venituri din dividende de la al

ț

i plătitori 30.10.08.02 -                   
15 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de stat30.10.08.03 -                   
16 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 -                   
17 Alte venituri din proprietate 30.10.50 -                   
18 Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 -                   
19 Alte venituri din dobânzi 31.10.03 -                   
20 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 279.00             
21 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10 278.00             
22 Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 2.00                 
23 Venituri din prestări de servicii 33.10.08 76.00               
24 Taxe 

ș

i alte venituri din protec

ț

ia mediului 33.10.09 -                   
25 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 150.00             

26 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 -                   
27 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 8.00                 
28 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare33.10.17 -                   
29 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 20.00               
30 Venituri din cercetare 33.10.20 -                   
31 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 -                   

32 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30 -                   

33

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 -                   
34 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 -                   
35 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 22.00               
36 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 -                   
37 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 -                   

38 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 -                   
39 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 -                   
40 Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 1.00                 
41 Alte venituri 36.10.50 1.00                 
42 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01 la 37.10.50) 37.10 -                   
43 Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 -                   
44 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 (1,197.00)         
45 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 1,197.00          
46 Alte transferuri voluntare 37.10.50 -                   
47 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 -                   
48 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 -                   
49 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 -                   
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 -                   
51 III. OPERA

Ț

IUNI FINANCIARE (COD 40.10+41.10)        00.16 -                   
52 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16) 40.10 -                   
53 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 -                   

54

Sume utilizate de administra

ț

iile locale din excedentul anului precedent pentru sec

ț

iunea de 

func

ț

ionare 40.10.15.01 -                   

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 

SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE, 

PE ANUL 2015

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

rând

Buget 2015

Cod 

indicator
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TOTAL

0 1 2 3

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

rând

Buget 2015

Cod 

indicator

55

Sume utilizate de administra

ț

iile locale din excedentul anului precedent pentru sec

ț

iunea de 

dezvoltare 40.10.15.02 -                   
56 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.10.16 -                   
57 Alte opera

ț

iuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 -                   
58 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 41.10.06 -                   
59 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 12,318.00        
60 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 12,318.00        
61 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 42.10 -                   
62 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 -                   

63

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

proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare 42.10.39 -                   

64

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii 

in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.10.43 -                   

65 Sume alocate din bugetul de stat aferente corec

ț

iilor financiare 42.10.62 -                   
66 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)43.10 12,318.00        
67 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 11,818.00        
68 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 -                   
69 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 -                   

70 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15 500.00             

71

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) 43.10.16 -                  

72

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 

echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 -                  

73

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

sănătate 43.10.16.02 -                  

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

75

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) 43.10.17 -                  

76

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 -                  

77

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 -                  

78

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor 

investiţii în sănătate 43.10.17.03 -                  

79 Subven

ț

ii pentru institu

ț

iile publice destinate sec

ț

iunii de dezvoltare 43.10.19 -                  

80

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (cod 45.10.01 la 45.10.05 

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18) 45.10 -                   

81 Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 45.10.01 -                   

82 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.01.01 -                   

83 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.01.02 -                   

84 Prefinanţare 45.10.01.03 -                   

85 Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 45.10.02 -                   

86 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.02.01 -                   

87 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.02.02 -                   

88 Prefinanţare 45.10.02.03 -                   

89 Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) 45.10.03 -                   

90 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.03.01 -                   

91 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.03.02 -                   

92 Prefinanţare 45.10.03.03 -                   

93 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) 45.10.04 -                   

94 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.04.01 -                   

95 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.04.02 -                   

96 Prefinanţare 45.10.04.03 -                   

97 Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) 45.10.05 -                   

98 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.05.01 -                   

99 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02 -                   

100 Prefinanţare 45.10.05.03 -                   

101 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03) 45.10.07 -                   

102 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.07.01 -                   

103 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.07.02 -                   

104 Prefinanţare 45.10.07.03 -                   

105 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03) 45.10.08 -                   

106 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.08.01 -                   

107 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.08.02 -                   

108 Prefinanţare 45.10.08.03 -                   

Pagina 2/6 total venituri



Prevederi 

anuale

TOTAL

0 1 2 3

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod  
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109

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.10.15 -                   

110 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.15.01 -                   

111 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.15.02 -                   

112 Prefinanţare 45.10.15.03 -                   

113 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.10.16 -                   

114 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.16.01 -                   

115 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.16.02 -                   

116 Prefinanţare 45.10.16.03 -                   

117 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.10.17 -                   
118 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.17.01 -                   

119 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.17.02 -                   

120 Sume primite in avans 45.10.17.03 -                   

121

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) 45.10.18 -                   

122 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.18.01 -                   

123 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.18.02 -                   

124 Sume primite in avans 45.10.18.03 -                   

125

Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.10.19

-                   

126 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.19.01 -                   

127 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.19.02 -                   

128

Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

45.10.20

-                   

129 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.20.01 -                   

130 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.20.02 -                   

131 Sume primite in avans 45.10.20.03 -                   

132

Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)

45.10.21

-                   

133 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.21.01 -                   

134 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.21.02 -                   

135 Sume primite in avans 45.10.21.03 -                   

136 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) 00.01 11,400.00        

137 I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 (918.00)            

138 A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 -                   

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

140 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 -                   

141 Impozit pe spectacole 15.10.01 -                   

142 Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 -                   

143 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 (918.00)            

144 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 -                   

145 Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 -                   

146 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 -                   

147 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institu

ț

iile publice 30.10.05.30 -                   

148 Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03) 30.10.08 -                   

149 Venituri din dividende de la al

ț

i plătitori 30.10.08.02 -                   

150 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de stat30.10.08.03 -                   

151 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 -                   

152 Alte venituri din proprietate 30.10.50 -                   

153 Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 -                   

154 Alte venituri din dobânzi 31.10.03 -                   

155 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 (918.00)            

156

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) 33.10 278.00             

157 Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 2.00                 

158 Venituri din prestări de servicii 33.10.08 76.00               

159 Taxe 

ș

i alte venituri din protec

ț

ia mediului 33.10.09 -                   

160 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 150.00             

161 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 -                   

162 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 8.00                 

163 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare33.10.17 -                   

164 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 20.00               
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165 Venituri din cercetare 33.10.20 -                   

166 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 -                   

167 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30 -                   

168

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 -                   

169 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 -                   

170 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 22.00               

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

172 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 -                   

173 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 -                   

174 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 -                   

175 Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 1.00                 

176 Alte venituri 36.10.50 1.00                 

177 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 (1,197.00)         

178 Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 -                   

179 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 (1,197.00)         

180 Alte transferuri voluntare 37.10.50 -                   

181 III. OPERA

Ț

IUNI FINANCIARE (COD 40.10+41.10)        00.16 -                   

182 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16) 40.10 -                   

183 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 -                   

184

Sume utilizate de administra

ț

iile locale din excedentul anului precedent pentru sec

ț

iunea de 

func

ț

ionare 40.10.15.01 -                   

185 Alte opera

ț

iuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 -                   

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

187 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 12,318.00        

188 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 12,318.00        

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

190 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 -                   

191

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii 

in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.10.43 -                   

192 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 12,318.00        

193 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 11,818.00        

194 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 -                   

195 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15 500.00             

196 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+00.15+00.17+45.10) - TOTAL 00.01 1,197.00          

197 I.VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 1,197.00          

198 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 1,197.00          

199 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 1,197.00          

200 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 1,197.00          

201 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 1,197.00          

202 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 -                   

203 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 -                   

204 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 -                   

205 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 -                   

206 III. OPERA

Ț

IUNI FINANCIARE (COD 40.10)        00.16 -                   

207 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) 40.10 -                   

208 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 -                   

209

Sume utilizate de administra

ț

iile locale din excedentul anului precedent pentru sec

ț

iunea de 

dezvoltare 40.10.15.02 -                   

210 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.10.16 -                   

211 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 -                   

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

213 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.10 -                   

214

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

proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare 42.10.39 -                   

215 Sume alocate din bugetul de stat aferente corec

ț

iilor financiare 42.10.62

216 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 -                   

217 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 -                   

218

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) 43.10.16 -                  
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219

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 

echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 -                  

220

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

sănătate 43.10.16.02 -                  

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

222

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) 43.10.17 -                  

223

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 -                  

224

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 -                  

225

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor 

investiţii în sănătate 43.10.17.03 -                  

226 Subven

ț

ii pentru institu

ț

iile publice destinate sec

ț

iunii de dezvoltare 43.10.19 -                  

227

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (cod 45.10.01 la 45.10.05 

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18) 45.10 -                   

228 Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 45.10.01 -                   

229 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.01.01 -                   

230 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.01.02 -                   

231 Prefinanţare 45.10.01.03 -                   

232 Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 45.10.02 -                   

233 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.02.01 -                   

234 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.02.02 -                   

235 Prefinanţare 45.10.02.03 -                   

236 Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) 45.10.03 -                   

237 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.03.01 -                   

238 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.03.02 -                   

239 Prefinanţare 45.10.03.03 -                   

240 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) 45.10.04 -                   

241 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.04.01 -                   

242 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.04.02 -                   

243 Prefinanţare 45.10.04.03 -                   

244 Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) 45.10.05 -                   

245 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.05.01 -                   

246 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02 -                   

247 Prefinanţare 45.10.05.03 -                   

248 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03) 45.10.07 -                   

249 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.07.01 -                   

250 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.07.02 -                   

251 Prefinanţare 45.10.07.03 -                   

252 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03) 45.10.08 -                   

253 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.08.01 -                   

254 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.08.02 -                   

255 Prefinanţare 45.10.08.03 -                   

256

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.10.15 -                   

257 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.15.01 -                   

258 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.15.02 -                   

259 Prefinanţare 45.10.15.03 -                   

260 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.10.16 -                   

261 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.16.01 -                   

262 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.16.02 -                   

263 Prefinanţare 45.10.16.03 -                   

264 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.10.17 -                   

265 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.17.01 -                   

266 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.17.02 -                   

267 Sume primite in avans 45.10.17.03 -                   

268

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) 45.10.18 -                   

269 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.18.01 -                   

270 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.18.02 -                   
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271 Sume primite in avans 45.10.18.03 -                   

272

Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.10.19

-                   

273 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.19.01 -                   

274 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.19.02 -                   

275

Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

45.10.20

-                   

276 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.20.01 -                   

277 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.20.02 -                   

278 Sume primite in avans 45.10.20.03 -                   

279

Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)

45.10.21

-                   

280 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.21.01 -                   

281 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.21.02 -                   

282 Sume primite in avans 45.10.21.03 -                   
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1 TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 12,597.00    -               

2 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 559.00         -               

3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 559.00         -               

4 Din total capitol: -               

5 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 559.00         -               

6 Alte servicii publice generale 54.10.50 -               

7 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 -               

8 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) 59.10 -               -               

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

10 Din total capitol: -               

11 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -               -               

12 Politie comunitara 61.10.03.04 -               

13 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -               

14 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -               

15 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 11,488.00    -               

16 Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 4,412.00      -               

17 Din total capitol: -               

18 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -               -               

19 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -               

20 Învatamânt primar 65.10.03.02 -               

21 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -               -               

22 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -               

23 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -               

24 Invatamant profesional 65.10.04.03 -               

25 Învatamânt postliceal 65.10.05 -               

26 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 4,412.00      -               

27 Învatamânt special 65.10.07.04 4,412.00      -               

28 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -               -               

29 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -               

30 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -               

31 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -               -               

32 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 175.00         -               

33 Din total capitol: -               

34 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 175.00         -               

35 Spitale generale 66.10.06.01 -               -               

36 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 175.00         -               

37 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -               

38 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -               -               

39 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -               

40 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 5,906.00      -               

41 Din total capitol: -               

42

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 ) 67.10.03 5,906.00      -               

43 Muzee 67.10.03.03 2,940.00      -               

44 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -               

45 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -               

46 Case de cultura 67.10.03.06 -               

47 Camine culturale 67.10.03.07 -               

48 Universitati populare 67.10.03.09 -               

49 Presa 67.10.03.10 -               

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARTIAL

  DIN VENITURI PROPRII, DETALIAT LA CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE, 

PE ANUL 2015

Cod  

rând

Prevederi anuale

Buget 2015

ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 
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50 Edituri 67.10.03.11 -               

51 Centre culturale 67.10.03.14 1,493.00      -               

52 Gradini botanice 67.10.03.15 -               

53 Alte servicii culturale 67.10.03.30 1,473.00      -               

54 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -               -               

55 Sport 67.10.05.01 -               

56 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -               

57 Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 995.00         -               

58 Din total capitol:

59 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 -               -               

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

61 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 -               -               

62 Crese 68.10.11 -               

63 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 995.00         -               

64 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -               -               

65 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale 68.10.50.50 -               

66

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

(cod 70.10+74.10) -               -               

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

68 Din total capitol:

69 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -               -               

70 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -               

71 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -               

72 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -               

73 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -               

74 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -               -               

75 Din total capitol:

76 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -               

77 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -               

78 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -               -               

79 Salubritate 74.10.05.01 -               

80 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -               

81 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 550.00         -               

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

83 Din total capitol:

84 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -               -               

85 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -               

86 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 550.00         -               

87 Din total capitol:

88 Agricultura 83.10.03 550.00         -               

89 Camere agricole 83.10.03.07 550.00         -               

90 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -               

91 Silvicultură 83.10.04 -               

92 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10.50 -               

93 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -               -               

94 Din total capitol:

95 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -               

96 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -               -               

97 Din total capitol:

98 Alte actiuni economice 87.10.50 -               

99 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.10 -               -               

100 REZERVE 97.10 -               

101 EXCEDENT     (cod 98.10.96+98.10.97) 98.10 -               -               

102 Excedentul secţiunii de funcţionare 98.10.96 -               

103 Excedentul secţiunii de dezvoltare 98.10.97 -               

104 DEFICIT 1
) 
        (cod 99.10.96+99.10.97) 99.10 -               -               

105 Deficitul secţiunii de funcţionare 99.10.96 -               
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106 Deficitul secţiunii de dezvoltare 99.10.97 -               

107 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 11,400.00    -               

108 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 541.00         -               

109 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 541.00         -               

110 Din total capitol:

111 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 541.00         -               

112 Alte servicii publice generale 54.10.50 -               

113 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 -               

114 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) 59.10 -               -               

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

116 Din total capitol:

117 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -               -               

118 Politie comunitara 61.10.03.04 -               

119 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -               

120 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -               

121 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 10,309.00    -               

122 Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 4,412.00      -               

123 Din total capitol:

124 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -               -               

125 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -               

126 Învatamânt primar 65.10.03.02 -               

127 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -               -               

128 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -               

129 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -               

130 Invatamant profesional 65.10.04.03 -               

131 Învatamânt postliceal 65.10.05 -               

132 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 4,412.00      -               

133 Învatamânt special 65.10.07.04 4,412.00      -               

134 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -               -               

135 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -               

136 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -               

137 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -               

138 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 175.00         -               

139 Din total capitol:

140 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 175.00         -               

141 Spitale generale 66.10.06.01 -               

142 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 175.00         -               

143 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -               

144 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -               -               

145 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -               

146 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 4,791.00      -               

147 Din total capitol:

148

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 ) 67.10.03 4,791.00      -               

149 Muzee 67.10.03.03 2,483.00      -               

150 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -               

151 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -               

152 Case de cultura 67.10.03.06 -               

153 Camine culturale 67.10.03.07 -               

154 Universitati populare 67.10.03.09 -               

155 Presa 67.10.03.10 -               

156 Edituri 67.10.03.11 -               

157 Centre culturale 67.10.03.14 935.00         -               

158 Gradini botanice 67.10.03.15 -               

159 Alte servicii culturale 67.10.03.30 1,373.00      -               

160 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -               -               

161 Sport 67.10.05.01 -               
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162 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -               

163 Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 931.00         -               

164 Din total capitol:

165 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 -               

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

167 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 -               

168 Crese 68.10.11 -               

169 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 931.00         -               

170 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -               -               

171 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale 68.10.50.50 -               

172

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

(cod 70.10+74.10)
69.10

-               -               

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

174 Din total capitol:

175 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -               -               

176 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -               

177 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -               

178 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -               

179 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -               

180 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -               -               

181 Din total capitol:

182 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -               

183 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -               

184 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -               -               

185 Salubritate 74.10.05.01 -               

186 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -               

187 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 550.00         -               

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

189 Din total capitol:

190 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -               -               

191 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -               

192 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 550.00         -               

193 Din total capitol:

194 Agricultura 83.10.03 550.00         -               

195 Camere agricole 83.10.03.07 550.00         -               

196 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -               

197 Silvicultură 83.10.04 -               

198 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10.50 -               

199 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -               -               

200 Din total capitol:

201 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -               

202 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -               -               

203 Din total capitol:

204 Alte actiuni economice 87.10.50 -               

205 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.10 -               -               

206 EXCEDENT     (cod 98.10.96) 98.10 -               -               

207 Excedentul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 98.10.96 -               

208 DEFICIT 
1) 

        (cod 99.10.96) 99.10 -               -               

209 Deficitul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 99.10.96 -               

210 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 1,197.00      -               

211 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 18.00           -               

212 Alte servicii publice generale 54.10 18.00           -               

213 Din total capitol: -               

214 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 18.00           -               

215 Alte servicii publice generale 54.10.50 -               

216 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) 59.10 -               -               

217 Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 -               -               
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218 Din total capitol: -               

219 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -               -               

220 Politie comunitara 61.10.03.04 -               

221 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -               

222 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -               

223 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 1,179.00      -               

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

225 Din total capitol: -               

226 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -               -               

227 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -               

228 Învatamânt primar 65.10.03.02 -               

229 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -               -               

230 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -               

231 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -               

232 Invatamant profesional 65.10.04.03 -               

233 Învatamânt postliceal 65.10.05 -               

234 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 -               -               

235 Învatamânt special 65.10.07.04 -               -               

236 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -               -               

237 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -               

238 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -               

239 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -               

240 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 -               -               

241 Din total capitol: -               

242 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 -               -               

243 Spitale generale 66.10.06.01 -               

244 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 -               -               

245 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -               

246 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -               -               

247 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -               

248 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 1,115.00      -               

249 Din total capitol: -               

250

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 ) 67.10.03 1,115.00      -               

251 Muzee 67.10.03.03 457.00         -               

252 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -               

253 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -               

254 Case de cultura 67.10.03.06 -               

255 Camine culturale 67.10.03.07 -               

256 Universitati populare 67.10.03.09 -               

257 Presa 67.10.03.10 -               

258 Edituri 67.10.03.11 -               

259 Centre culturale 67.10.03.14 558.00         -               

260 Gradini botanice 67.10.03.15 -               

261 Alte servicii culturale 67.10.03.30 100.00         -               

262 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -               -               

263 Sport 67.10.05.01 -               

264 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -               

265 Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 64.00           -               

266 Din total capitol:

267 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 -               

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

269 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 -               

270 Crese 68.10.11 -               

271 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 64.00           -               

272 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -               -               

273 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale 68.10.50.50 -               
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274

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

(cod 70.10+74.10)
69.10

-               -               

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

276 Din total capitol:

277 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -               -               

278 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -               

279 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -               

280 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -               

281 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -               

282 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -               -               

283 Din total capitol:

284 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -               

285 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -               

286 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -               -               

287 Salubritate 74.10.05.01 -               

288 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -               

289 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 -               -               

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

291 Din total capitol:

292 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -               -               

293 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -               

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

295 Din total capitol:

296 Agricultura 83.10.03 -               -               

297 Camere agricole 83.10.03.07 -               -               

298 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -               

299 Silvicultură 83.10.04 -               

300 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10.50 -               

301 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -               -               

302 Din total capitol: -               

303 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -               

304 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -               -               

305 Din total capitol: -               

306 Alte actiuni economice 87.10.50 -               

307 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02 -               -               

308 EXCEDENT     (cod 98.10.97) 98.10 -               -               

309 Excedentul sec

ț

iunii de dezvoltare 98.10.97 -               

310 DEFICIT 
1) 

        (cod 99.10.97) 99.10 -               -               

311 Deficitul sec

ț

iunii de dezvoltare 99.10.97
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1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)      12,597.00                  -   

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)      11,400.00                  -   

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) O1      11,400.00                  -   

4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10        7,640.00                  -   

5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 10.01        6,236.00                  -   

6 Salarii de baza 10.01.01        5,491.00                  -   

7 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05           102.00                  -   

8 Alte sporuri 10.01.06             23.00                  -   

9 Ore suplimentare 10.01.07                  -                    -   

10 Fond de premii 10.01.08                  -                    -   

11 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10                  -                    -   

12 Fond aferent platii cu ora 10.01.11           447.00                  -   

13 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12             98.00                  -   

14 Indemnizatii de delegare 10.01.13             26.00                  -   

15 Indemnizatii de detasare 10.01.14                  -                    -   

16 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15             39.00                  -   

17 Alocatii pentru locuinte 10.01.16                  -                    -   

18 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30             10.00                  -   

19 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02                  -                    -   

20 Tichete de masa 10.02.01                  -                    -   

21 Norme de hrana 10.02.02                  -                    -   

22 Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03                  -                    -   

23 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04                  -                    -   

24 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05                  -                    -   

25 Alte drepturi salariale in natura 10.02.30                  -                    -   

26 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03        1,404.00                  -   

27 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01           953.00                  -   

28 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02             37.00                  -   

29 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03           327.00                  -   

30 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04             19.00                  -   

31 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05                  -                    -   

32 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06             68.00                  -   

33 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) 20        3,756.00                  -   

34 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01        2,026.00                  -   

35 Furnituri de birou 20.01.01             60.00                  -   

36 Materiale pentru curatenie 20.01.02             70.00                  -   

37 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03           589.00                  -   

38 Apa, canal si salubritate 20.01.04             55.00                  -   

39 Carburanti si lubrifianti 20.01.05             91.00                  -   

40 Piese de schimb 20.01.06             13.00                  -   

41 Transport 20.01.07               3.00                  -   

42 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08             81.00                  -   

43 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09           110.00                  -   

44 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30           954.00                  -   

45 Reparatii curente 20.02           321.00                  -   

46 Hrana (20.03.01+20.03.02) 20.03             68.00                  -   

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII                                                                                                                                          

DETALIAT  PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2015 

Buget 2015

Prevederi anuale

Nr. 

crt.
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47 Hrana pentru oameni 20.03.01             68.00                  -   

48 Hrana pentru animale 20.03.02                  -                    -   

49 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04             23.00                  -   

50 Medicamente 20.04.01             20.00                  -   

51 Materiale sanitare 20.04.02               3.00                  -   

52 Reactivi 20.04.03                  -                    -   

53 Dezinfectanti 20.04.04                  -                    -   

54 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05           101.00                  -   

55 Uniforme si echipament 20.05.01               1.00                  -   

56 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03               2.00                  -   

57 Alte obiecte de inventar 20.05.30             98.00                  -   

58 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06             64.00                  -   

59 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01             54.00                  -   

60 Deplasari in strainatate 20.06.02             10.00                  -   

61 Materiale de laborator 20.09                  -                    -   

62 Cercetare - dezvoltare 20.10                  -                    -   

63 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11             81.00                  -   

64 Consultanta si expertiza 20.12                  -                    -   

65 Pregatire profesionala 20.13             27.00                  -   

66 Protectia muncii 20.14             16.00                  -   

67 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15                  -                    -   

68 Studii si cercetari 20.16                  -                    -   

69 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18                  -                    -   

70

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes 

public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 20.19                  -                    -   

71 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20                  -                    -   

72 Meteorologie 20.21                  -                    -   

73 Finantarea cheltuielilor din  domeniul apelor 20.22                  -                    -   

74 Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor 20.23                  -                    -   

75 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 24.01 la 20.24.03) 20.24                  -                    -   

76 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01                  -                    -   

77 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02                  -                    -   

78

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor 

statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25                  -                    -   

79 Tichete cadou 20.27                  -                    -   

80 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30        1,029.00                  -   

81 Reclama si publicitate 20.30.01               1.00                  -   

82 Protocol si reprezentare 20.30.02                  -                    -   

83 Prime de asigurare non-viata 20.30.03             27.00                  -   

84 Chirii 20.30.04                  -                    -   

85 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06                  -                    -   

86 Fondul Presedintelui / Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07                  -                    -   

87 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09                  -                    -   

88 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30        1,001.00                  -   

89 TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30                  -                    -   

90 Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01                  -                    -   

91 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01                  -                    -   

92 Dobanzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02                  -                    -   

93 Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) 30.02                  -                    -   

94 Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01                  -                    -   

95 Dobanzi aferente creditelor externe contrate de ordonatorii de credite 30.02.02                  -                    -   

96 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03                  -                    -   

97 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05                  -                    -   

98 Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03                  -                    -   

99 Dobanzi aferente imprumuturilor aferente din fondul de tezaur 30.03.01                  -                    -   

100 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02                  -                    -   

101 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03                  -                    -   
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102 Dobanzi la operatiunile de leasing 30.03.05                  -                    -   

103 TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40                  -                    -   

104 Subvetii pentru acoperirea dierentelor de pret si tarif 40.03                  -                    -   

105 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20                  -                    -   

106 Alte subventii 40.30                  -                    -   

107 TILUL V  FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50                  -                    -   

108 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04                  -                    -   

109 TITLUL VI  TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51                  -                    -   

110 Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49) 51.01                  -                    -   

111 Transferuri catre institutii publice 51.01.01                  -                    -   

112 Actiuni de sanatate 51.01.03                  -                    -   

113 Finan

ț

area aeroporturilor de interes local 51.01.05                  -                    -   

114

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia 

copilului 51.01.14                  -                    -   

115

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu 

handicap 51.01.15                  -                    -   

116

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 

unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate 51.01.24                  -                    -   

117

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu 

pentru cresterea copilului 51.01.26                  -                    -   

118 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social 51.01.31                  -                    -   

119

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta 

medico-sociale 51.01.39                  -                    -   

120 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46                  -                    -   

121 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole 51.01.49                  -                    -   

122 TITLUL VII   ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55                  -                    -   

123 A. Transferuri interne (cod 55.01.18) 55.01                  -                    -   

124 Alte transferuri curente interne 55.01.18                  -                    -   

125

Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică 

ș

i ale 

centralelor de termoficare 55.01.54                  -                    -   

126

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 

55.02.01+55.02.04) 55.02                  -                    -   

127 Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01                  -                    -   

128 Alte transferurii curente in strainatate 55.02.04                  -                    -   

129 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 -               -              

130 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 -               -              

131 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 -               -              

132 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -               -              

133 Tichete de cresa 57.02.03 -               -              

134 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 -               -              

135 TITLUL X  ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) 59 4.00             -              

136 Burse 59.01 4.00             -              

137 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 59.02 -               -              

138 Programe pentru tineret 59.08 -               -              

139 Asociatii si fundatii 59.11 -               -              

140 Sustinerea cultelor 59.12 -               -              

141 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 -               -              

142 Despagubiri civile 59.17 -               -              

143

Sume destinate finan

ț

ării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept 

privat 59.20 -               -              

144 Actiuni cu caracter stiintific si social -cultural 59.22 -               -              

145 Sume aferente platii creantelor salariale 59.25 -               -              

146 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30 -               -              

147 Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuin

ț

e 59.35 -               -              

148 OPERATIUNI FINANCIARE ( cod= 80 + 81) 79 -               -              

149 TITLUL XV   IMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) 80 -               -              
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150

Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri 

proprii 80.03                  -                    -   

151 Alte imprumuturi 80.30 -               -              

152 TITLUL XVI  RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 -               -              

153 Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01 -               -              

154 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01 -               -              

155 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02 -               -              

156 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 -               -              

157 Diferene de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 -               -              

158 Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02 -               -              

159 Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 -               -              

160 Diferente de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02 -               -              

161 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 -               -              

162 TITLUL XVII  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -               -              

163 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -               -              

164 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sec

ț

iunea de func

ț

ionare a bugetului 85.01.01 -               -              

165 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 -               -              

166 Excedent 92.01.96 92.01 -               -              

167 Excedentul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 92.01.96 -               -              

168 Deficit 93.01.96 93.01 -               -              

169 Deficitul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 93.01.96 -               -              

170 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 1,197.00      -              

171 TITLUL VI  TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51                  -                    -   

172 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28 + 51.02.29) 51.02 -               -              

173 Transferuri pentru finantarea inverstitiilor la spitale 51.02.12 -               -              

174 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii 51.02.28 -               -              

175 Alte transferuri de capital către institu

ț

ii publice 51.02.29 -               -              

176 TITLUL VII   ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 -               -              

177

A. Transferuri interne (cod 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42) 55.01 -               -              

178 Programe cu finantare rambursabila 55.01.03 -               -              

179 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 55.01.08 -               -              

180 Programe ISPA 55.01.09 -               -              

181 Programe SAPARD 55.01.10 -               -              

182 Programe de dezvoltare 55.01.13 -               -              

183 Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15 -               -              

184 Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28 -               -              

185 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 -               -              

186

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

(cod 56.01 la 56.18) 56                  -                    -   

187 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01                  -                    -   

188 Finantarea nationala** 56.01.01                  -                    -   

189 Finantarea Uniunii Europene** 56.01.02                  -                    -   

190 Cheltuieli neeligibile** 56.01.03                  -                    -   

191 Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02                  -                    -   

192 Finantarea nationala** 56.02.01                  -                    -   

193 Finantarea Uniunii Europene** 56.02.02                  -                    -   

194 Cheltuieli neeligibile** 56.02.03                  -                    -   

195 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 56.03                  -                    -   

196 Finantarea nationala** 56.03.01                  -                    -   

197 Finantarea Uniunii Europene** 56.03.02                  -                    -   

198 Cheltuieli neeligibile** 56.03.03                  -                    -   

199 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 56.04                  -                    -   

200 Finantarea nationala** 56.04.01                  -                    -   

201 Finantarea Uniunii Europene** 56.04.02                  -                    -   

202 Cheltuieli neeligibile** 56.04.03                  -                    -   

203 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 56.05                  -                    -   
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204 Finantarea nationala** 56.05.01                  -                    -   

205 Finantarea Uniunii Europene** 56.05.02                  -                    -   

206 Cheltuieli neeligibile** 56.05.03                  -                    -   

207 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 56.07                  -                    -   

208 Finantarea nationala** 56.07.01                  -                    -   

209 Finantarea Uniunii Europene** 56.07.02                  -                    -   

210 Cheltuieli neeligibile** 56.07.03                  -                    -   

211 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 56.08                  -                    -   

212 Finantarea nationala** 56.08.01                  -                    -   

213 Finantarea Uniunii Europene** 56.08.02                  -                    -   

214 Cheltuieli neeligibile** 56.08.03                  -                    -   

215 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 56.15                  -                    -   

216 Finantarea nationala** 56.15.01                  -                    -   

217 Finantarea Uniunii Europene** 56.15.02                  -                    -   

218 Cheltuieli neeligibile** 56.15.03                  -                    -   

219 Alte facilitati si instrumente postaderare 56.16                  -                    -   

220 Finantarea nationala** 56.16.01                  -                    -   

221 Finantarea Uniunii Europene** 56.16.02                  -                    -   

222 Cheltuieli neeligibile** 56.16.03                  -                    -   

223 Mecanismul financiar SEE 56.17                  -                    -   

224 Finantarea nationala** 56.17.01                  -                    -   

225 Finantarea Uniunii Europene** 56.17.02                  -                    -   

226 Cheltuieli neeligibile** 56.17.03                  -                    -   

227 Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila 56.18                  -                    -   

228 Finantarea nationala** 56.18.01                  -                    -   

229 Finantarea Uniunii Europene** 56.18.02                  -                    -   

230 Cheltuieli neeligibile** 56.18.03                  -                    -   

231 CHELTUIELI DE CAPITAL ( cod 71+72) 70 1,197.00      -              

232 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 1,197.00      -              

233 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1,197.00      -              

234 Constructii 71.01.01 423.00         -              

235 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 420.00         -              

236 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 8.00             -              

237 Alte active fixe 71.01.30 346.00         -              

238 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 -               -              

239 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72 -               -              

240 Active financiare (cod 72.01.01) 72.01 -               -              

241 Participare la capitalul social a societatilor comerciale 72.01.01 -               -              

242 TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 75 -               -              

243 OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 81) 79 -               -              

244 TITLUL XVI  RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04) 81 -               -              

245 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finan

ț

area proiectelor cu finan

ț

are UE 81.04 -               -              

246 TITLUL XVII  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -               -              

247 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -               -              

248 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sec

ț

iunea de dezvoltare a bugetului 85.01.02 -               -              

249 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 -               -              

250 Excedent 92.01.97 92.01 -               -              

251 Excedentul sec

ț

iunii de dezvoltare 92.01.97 -               -              

252 Deficit 93.01.97 93.01 -               -              

253 Deficitul sec

ț

iunii de dezvoltare 93.01.97 -               -              
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1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 1,265.00          

2 I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 1,265.00          
3 A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 -                   
4 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 -                   
5 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 -                   
6 Impozit pe spectacole 15.10.01 -                   
7 Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 -                   
8 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 1,265.00          
9 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 -                   

10 Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 -                   
11 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 -                   
12 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institu

ț

iile publice 30.10.05.30 -                   
13 Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03) 30.10.08 -                   
14 Venituri din dividende de la al

ț

i plătitori 30.10.08.02 -                   
15 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de stat30.10.08.03 -                   
16 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 -                   
17 Alte venituri din proprietate 30.10.50 -                   
18 Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 -                   
19 Alte venituri din dobânzi 31.10.03 -                   
20 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 1,265.00          
21 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10 1,262.00          
22 Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 -                   
23 Venituri din prestări de servicii 33.10.08 -                   
24 Taxe 

ș

i alte venituri din protec

ț

ia mediului 33.10.09 -                   
25 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 1,262.00          

26 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 -                   
27 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 -                   
28 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare33.10.17 -                   
29 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 -                   
30 Venituri din cercetare 33.10.20 -                   
31 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 -                   

32 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30 -                   

33

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 -                   
34 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 -                   
35 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 -                   
36 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 -                   
37 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 -                   

38 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 -                   
39 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 -                   
40 Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 -                   
41 Alte venituri 36.10.50 -                   
42 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01 la 37.10.50) 37.10 3.00                 
43 Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 3.00                 
44 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -                   
45 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 -                   
46 Alte transferuri voluntare 37.10.50 -                   
47 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 -                   
48 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 -                   
49 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 -                   
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 -                   
51 III. OPERA

Ț

IUNI FINANCIARE (COD 40.10+41.10)        00.16 -                   
52 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16) 40.10 -                   
53 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 -                   
54 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.10.16 -                   
55 Alte opera

ț

iuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 -                   
56 Disponibilită

ț

i din venituri curente constituite în depozite 41.10.01 -                   

ANEXA NR. 8

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015 

BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE, 

PE ANUL 2015
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57 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 41.10.06 -                   
58 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 -                   
59 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 -                   
60 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 42.10 -                   
61 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 -                   

62

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

proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare 42.10.39 -                   

63

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii 

in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.10.43 -                   

64 Sume alocate din bugetul de stat aferente corec

ț

iilor financiare 42.10.62 -                   
65 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)43.10 -                   
66 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 -                   
67 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 -                   

68 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 -                   

69 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15 -                   

70

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) 43.10.16 -                  

71

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 

echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 -                  

72

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

sănătate 43.10.16.02 -                  

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

74

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) 43.10.17 -                  

75

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 -                  

76

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 -                  

77

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor 

investiţii în sănătate 43.10.17.03 -                  

78 Subven

ț

ii pentru institu

ț

iile publice destinate sec

ț

iunii de dezvoltare 43.10.19 -                  

79

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (cod 45.10.01 la 45.10.05 

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18) 45.10 -                   

80 Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 45.10.01 -                   

81 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.01.01 -                   

82 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.01.02 -                   

83 Prefinanţare 45.10.01.03 -                   

84 Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 45.10.02 -                   

85 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.02.01 -                   

86 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.02.02 -                   

87 Prefinanţare 45.10.02.03 -                   

88 Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) 45.10.03 -                   

89 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.03.01 -                   

90 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.03.02 -                   

91 Prefinanţare 45.10.03.03 -                   

92 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) 45.10.04 -                   

93 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.04.01 -                   

94 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.04.02 -                   

95 Prefinanţare 45.10.04.03 -                   

96 Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) 45.10.05 -                   

97 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.05.01 -                   

98 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02 -                   

99 Prefinanţare 45.10.05.03 -                   

100 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03) 45.10.07 -                   

101 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.07.01 -                   

102 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.07.02 -                   

103 Prefinanţare 45.10.07.03 -                   

104 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03) 45.10.08 -                   

105 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.08.01 -                   

106 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.08.02 -                   

107 Prefinanţare 45.10.08.03 -                   

108

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.10.15 -                   

109 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.15.01 -                   

110 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.15.02 -                   

111 Prefinanţare 45.10.15.03 -                   
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112 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.10.16 -                   

113 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.16.01 -                   

114 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.16.02 -                   

115 Prefinanţare 45.10.16.03 -                   

116 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.10.17 -                   
117 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.17.01 -                   

118 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.17.02 -                   

119 Sume primite in avans 45.10.17.03 -                   

120

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) 45.10.18 -                   

121 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.18.01 -                   

122 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.18.02 -                   

123 Sume primite in avans 45.10.18.03 -                   

124

Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.10.19

-                   

125 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.19.01 -                   

126 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.19.02 -                   

127

Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

45.10.20

-                   

128 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.20.01 -                   

129 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.20.02 -                   

130 Sume primite in avans 45.10.20.03 -                   

131

Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)

45.10.21

-                   

132 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.21.01 -                   

133 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.21.02 -                   

134 Sume primite in avans 45.10.21.03 -                   

135 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) 00.01 1,265.00          

136 I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 1,265.00          

137 A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 -                   

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

139 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 -                   

140 Impozit pe spectacole 15.10.01 -                   

141 Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 -                   

142 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 1,265.00          

143 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 -                   

144 Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 -                   

145 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 -                   

146 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institu

ț

iile publice 30.10.05.30 -                   

147 Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03) 30.10.08 -                   

148 Venituri din dividende de la al

ț

i plătitori 30.10.08.02 -                   

149 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de stat30.10.08.03 -                   

150 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 -                   

151 Alte venituri din proprietate 30.10.50 -                   

152 Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 -                   

153 Alte venituri din dobânzi 31.10.03 -                   

154 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 1,265.00          

155

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) 33.10 1,262.00          

156 Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 -                   

157 Venituri din prestări de servicii 33.10.08 -                   

158 Taxe 

ș

i alte venituri din protec

ț

ia mediului 33.10.09 -                   

159 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 1,262.00          

160 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 -                   

161 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 -                   

162 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare33.10.17 -                   

163 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 -                   

164 Venituri din cercetare 33.10.20 -                   

165 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 -                   

166 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30 -                   

167

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 -                   
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168 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 -                   

169 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 -                   

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

171 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 -                   

172 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 -                   

173 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 -                   

174 Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 -                   

175 Alte venituri 36.10.50 -                   

176 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 3.00                 

177 Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 3.00                 

178 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -                   

179 Alte transferuri voluntare 37.10.50 -                   

180 III. OPERA

Ț

IUNI FINANCIARE (COD 40.10+41.10)        00.16 -                   

181 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16) 40.10 -                   

182 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 -                   

183 Alte opera

ț

iuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06) 41.10 -                   

184 Disponibilită

ț

i din venituri curente constituite în depozite 41.10.01 -                   

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

186 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 -                   

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

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

189 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 -                   

190

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii 

in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.10.43 -                   

191 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 -                   

192 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 -                   

193 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 -                   

194 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15 -                   

195 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+00.15+00.17+45.10) - TOTAL 00.01 -                   

196 I.VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 -                   

197 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 -                   

198 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 -                   

199 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 -                   

200 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 -                   

201 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 -                   

202 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 -                   

203 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 -                   

204 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 -                   

205 III. OPERA

Ț

IUNI FINANCIARE (COD 40.10)        00.16 -                   

206 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16) 40.10 -                   

207 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.10.16 -                   

208 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 -                   

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

210 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.10 -                   

211

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

proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare 42.10.39 -                   

212 Sume alocate din bugetul de stat aferente corec

ț

iilor financiare 42.10.62

213 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 -                   

214 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 -                   

215

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) 43.10.16 -                  

216

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 

echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 -                  

217

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

sănătate 43.10.16.02 -                  

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

219

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) 43.10.17 -                  

220

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 -                  
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221

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 -                  

222

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor 

investiţii în sănătate 43.10.17.03 -                  

223 Subven

ț

ii pentru institu

ț

iile publice destinate sec

ț

iunii de dezvoltare 43.10.19 -                  

224

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (cod 45.10.01 la 45.10.05 

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18) 45.10 -                   

225 Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 45.10.01 -                   

226 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.01.01 -                   

227 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.01.02 -                   

228 Prefinanţare 45.10.01.03 -                   

229 Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 45.10.02 -                   

230 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.02.01 -                   

231 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.02.02 -                   

232 Prefinanţare 45.10.02.03 -                   

233 Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) 45.10.03 -                   

234 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.03.01 -                   

235 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.03.02 -                   

236 Prefinanţare 45.10.03.03 -                   

237 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) 45.10.04 -                   

238 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.04.01 -                   

239 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.04.02 -                   

240 Prefinanţare 45.10.04.03 -                   

241 Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) 45.10.05 -                   

242 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.05.01 -                   

243 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02 -                   

244 Prefinanţare 45.10.05.03 -                   

245 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03) 45.10.07 -                   

246 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.07.01 -                   

247 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.07.02 -                   

248 Prefinanţare 45.10.07.03 -                   

249 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03) 45.10.08 -                   

250 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.08.01 -                   

251 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.08.02 -                   

252 Prefinanţare 45.10.08.03 -                   

253

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.10.15 -                   

254 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.15.01 -                   

255 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.15.02 -                   

256 Prefinanţare 45.10.15.03 -                   

257 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.10.16 -                   

258 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.16.01 -                   

259 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.16.02 -                   

260 Prefinanţare 45.10.16.03 -                   

261 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.10.17 -                   

262 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.17.01 -                   

263 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.17.02 -                   

264 Sume primite in avans 45.10.17.03 -                   

265

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) 45.10.18 -                   

266 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.18.01 -                   

267 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.18.02 -                   

268 Sume primite in avans 45.10.18.03 -                   

269

Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.10.19

-                   

270 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.19.01 -                   

271 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.19.02 -                   

272

Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

45.10.20

-                   

273 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.20.01 -                   
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274 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.20.02 -                   

275 Sume primite in avans 45.10.20.03 -                   

276

Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)

45.10.21

-                   

277 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.21.01 -                   

278 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.21.02 -                   

279 Sume primite in avans 45.10.21.03 -                   
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1 TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 1,269.00      -               

2 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 -               -               

3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 -               -               

4 Din total capitol: -               

5 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 -               -               

6 Alte servicii publice generale 54.10.50 -               

7 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 -               

8 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) 59.10 -               -               

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

10 Din total capitol: -               

11 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -               -               

12 Politie comunitara 61.10.03.04 -               

13 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -               

14 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -               

15 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 1,269.00      -               

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

17 Din total capitol: -               

18 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -               -               

19 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -               

20 Învatamânt primar 65.10.03.02 -               

21 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -               -               

22 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -               

23 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -               

24 Invatamant profesional 65.10.04.03 -               

25 Învatamânt postliceal 65.10.05 -               

26 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 -               -               

27 Învatamânt special 65.10.07.04 -               -               

28 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -               -               

29 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -               

30 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -               

31 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -               -               

32 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 -               -               

33 Din total capitol: -               

34 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 -               -               

35 Spitale generale 66.10.06.01 -               -               

36 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 -               -               

37 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -               

38 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -               -               

39 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -               

40 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 -               -               

41 Din total capitol: -               

42

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 ) 67.10.03 -               -               

43 Muzee 67.10.03.03 -               -               

44 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -               

45 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -               

46 Case de cultura 67.10.03.06 -               

47 Camine culturale 67.10.03.07 -               

48 Universitati populare 67.10.03.09 -               

49 Presa 67.10.03.10 -               

50 Edituri 67.10.03.11 -               

BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII,

  DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE, 

PE ANUL 2015

Cod  

rând
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Buget 2015

ANEXA NR. 9
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51 Gradini botanice 67.10.03.15 -               

52 Alte servicii culturale 67.10.03.30 -               -               

53 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -               -               

54 Sport 67.10.05.01 -               

55 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -               

56 Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 1,269.00      -               

57 Din total capitol:

58 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 852.00         -               

59 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 417.00         -               

60 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 417.00         -               

61 Crese 68.10.11 -               

62 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 -               -               

63 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -               -               

64 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale 68.10.50.50 -               

65

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

(cod 70.10+74.10) -               -               

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

67 Din total capitol:

68 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -               -               

69 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -               

70 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -               

71 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -               

72 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -               

73 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -               -               

74 Din total capitol:

75 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -               

76 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -               

77 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -               -               

78 Salubritate 74.10.05.01 -               

79 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -               

80 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 -               -               

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

82 Din total capitol:

83 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -               -               

84 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -               

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

86 Din total capitol:

87 Agricultura 83.10.03 -               -               

88 Camere agricole 83.10.03.07 -               -               

89 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -               

90 Silvicultură 83.10.04 -               

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10.50 -               

91 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -               -               

92 Din total capitol:

93 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -               

94 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -               -               

95 Din total capitol:

96 Alte actiuni economice 87.10.50 -               

97 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.10 (4.00)            -               

98 REZERVE 97.10 -               

99 EXCEDENT     (cod 98.10.96+98.10.97) 98.10 -               -               

100 Excedentul secţiunii de funcţionare 98.10.96 -               -               

101 Excedentul secţiunii de dezvoltare 98.10.97 -               -               

102 DEFICIT 1
) 
        (cod 99.10.96+99.10.97) 99.10 4.00             -               

103 Deficitul secţiunii de funcţionare 99.10.96 4.00             -               

104 Deficitul secţiunii de dezvoltare 99.10.97 -               -               

105 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 1,269.00      -               

106 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 -               -               
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107 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 -               -               

108 Din total capitol:

109 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 -               

110 Alte servicii publice generale 54.10.50 -               

111 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 -               

112 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) 59.10 -               -               

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

114 Din total capitol:

115 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -               -               

116 Politie comunitara 61.10.03.04 -               

117 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -               

118 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -               

119 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 1,269.00      -               

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

121 Din total capitol:

122 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -               -               

123 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -               

124 Învatamânt primar 65.10.03.02 -               

125 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -               -               

126 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -               

127 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -               

128 Invatamant profesional 65.10.04.03 -               

129 Învatamânt postliceal 65.10.05 -               

130 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 -               -               

131 Învatamânt special 65.10.07.04 -               

132 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -               -               

133 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -               

134 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -               

135 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -               

136 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 -               -               

137 Din total capitol:

138 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 -               -               

139 Spitale generale 66.10.06.01 -               

140 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 -               

141 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -               

142 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -               -               

143 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -               

144 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 -               -               

145 Din total capitol:

146

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 ) 67.10.03 -               -               

147 Muzee 67.10.03.03 -               

148 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -               

149 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -               

150 Case de cultura 67.10.03.06 -               

151 Camine culturale 67.10.03.07 -               

152 Universitati populare 67.10.03.09 -               

153 Presa 67.10.03.10 -               

154 Edituri 67.10.03.11 -               

155 Gradini botanice 67.10.03.15 -               

156 Alte servicii culturale 67.10.03.30 -               

157 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -               -               

158 Sport 67.10.05.01 -               

159 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -               

160 Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 1,269.00      -               

161 Din total capitol:

162 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 852.00         -               

163 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 417.00         -               
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164 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 417.00         -               

165 Crese 68.10.11 -               

166 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 -               

167 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -               -               

168 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale 68.10.50.50 -               

169

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

(cod 70.10+74.10)
69.10

-               -               

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

171 Din total capitol:

172 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -               -               

173 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -               

174 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -               

175 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -               

176 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -               

177 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -               -               

178 Din total capitol:

179 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -               

180 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -               

181 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -               -               

182 Salubritate 74.10.05.01 -               

183 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -               

184 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 -               -               

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

186 Din total capitol:

187 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -               -               

188 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -               

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

190 Din total capitol:

191 Agricultura 83.10.03 -               -               

192 Camere agricole 83.10.03.07 -               

193 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -               

194 Silvicultură 83.10.04 -               

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10.50 -               

195 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -               -               

196 Din total capitol:

197 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -               

198 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -               -               

199 Din total capitol:

200 Alte actiuni economice 87.10.50 -               

201 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.10 (4.00)            -               

202 EXCEDENT     (cod 98.10.96) 98.10 -               -               

203 Excedentul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 98.10.96 -               

204 DEFICIT 
1) 

        (cod 99.10.96) 99.10 4.00             -               

205 Deficitul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 99.10.96 4.00             

206 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 -               -               

207 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 -               -               

208 Alte servicii publice generale 54.10 -               -               

209 Din total capitol: -               

210 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 -               

211 Alte servicii publice generale 54.10.50 -               

212 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) 59.10 -               -               

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

214 Din total capitol: -               

215 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -               -               

216 Politie comunitara 61.10.03.04 -               

217 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -               

218 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -               
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219 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 -               -               

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

221 Din total capitol: -               

222 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -               -               

223 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -               

224 Învatamânt primar 65.10.03.02 -               

225 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -               -               

226 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -               

227 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -               

228 Invatamant profesional 65.10.04.03 -               

229 Învatamânt postliceal 65.10.05 -               

230 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 -               -               

231 Învatamânt special 65.10.07.04 -               

232 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -               -               

233 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -               

234 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -               

235 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -               

236 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 -               -               

237 Din total capitol: -               

238 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 -               -               

239 Spitale generale 66.10.06.01 -               

240 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 -               

241 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -               

242 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -               -               

243 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -               

244 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 -               -               

245 Din total capitol: -               

246

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 ) 67.10.03 -               -               

247 Muzee 67.10.03.03 -               

248 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -               

249 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -               

250 Case de cultura 67.10.03.06 -               

251 Camine culturale 67.10.03.07 -               

252 Universitati populare 67.10.03.09 -               

253 Presa 67.10.03.10 -               

254 Edituri 67.10.03.11 -               

255 Gradini botanice 67.10.03.15 -               

256 Alte servicii culturale 67.10.03.30 -               

257 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -               -               

258 Sport 67.10.05.01 -               

259 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -               

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

261 Din total capitol:

262 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 -               -               

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

264 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 -               -               

265 Crese 68.10.11 -               

266 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 -               

267 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -               -               

268 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale 68.10.50.50 -               

269

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

(cod 70.10+74.10)
69.10

-               -               

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

271 Din total capitol:

272 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -               -               

273 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -               

274 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -               
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275 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -               

276 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -               

277 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -               -               

278 Din total capitol:

279 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -               

280 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -               

281 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -               -               

282 Salubritate 74.10.05.01 -               

283 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -               

284 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 -               -               

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

286 Din total capitol:

287 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -               -               

288 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -               

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

290 Din total capitol:

291 Agricultura 83.10.03 -               -               

292 Camere agricole 83.10.03.07 -               

293 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -               

294 Silvicultură 83.10.04 -               

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10.50 -               

295 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -               -               

296 Din total capitol: -               

297 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -               

298 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -               -               

299 Din total capitol: -               

300 Alte actiuni economice 87.10.50 -               

301 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02 -               -               

302 EXCEDENT     (cod 98.10.97) 98.10 -               -               

303 Excedentul sec

ț

iunii de dezvoltare 98.10.97 -               

304 DEFICIT 
1) 

        (cod 99.10.97) 99.10 -               -               

305 Deficitul sec

ț

iunii de dezvoltare 99.10.97 -               

 1) finan

ț

at din excedentul anului precedent
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 CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

mii lei

TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii platilor 

restante

0 1 2 3 4

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)        1,269.00                 -   

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)        1,269.00                 -   

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) O1        1,269.00                 -   

4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10                  -                   -   

5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 10.01                  -                   -   

6 Salarii de baza 10.01.01                  -                   -   

7 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05                  -                   -   

8 Alte sporuri 10.01.06                  -                   -   

9 Ore suplimentare 10.01.07                  -                   -   

10 Fond de premii 10.01.08                  -                   -   

11 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10                  -                   -   

12 Fond aferent platii cu ora 10.01.11                  -                   -   

13 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12                  -                   -   

14 Indemnizatii de delegare 10.01.13                  -                   -   

15 Indemnizatii de detasare 10.01.14                  -                   -   

16 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15                  -                   -   

17 Alocatii pentru locuinte 10.01.16                  -                   -   

18 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30                  -                   -   

19 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02                  -                   -   

20 Tichete de masa 10.02.01                  -                   -   

21 Norme de hrana 10.02.02                  -                   -   

22 Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03                  -                   -   

23 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04                  -                   -   

24 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05                  -                   -   

25 Alte drepturi salariale in natura 10.02.30                  -                   -   

26 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03                  -                   -   

27 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01                  -                   -   

28 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02                  -                   -   

29 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03                  -                   -   

30 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04                  -                   -   

31 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05                  -                   -   

32 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06                  -                   -   

33 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) 20        1,261.00                 -   

34 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01           240.00                 -   

35 Furnituri de birou 20.01.01               6.00                 -   

36 Materiale pentru curatenie 20.01.02             23.00                 -   

37 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03           155.00                 -   

38 Apa, canal si salubritate 20.01.04             14.00                 -   

39 Carburanti si lubrifianti 20.01.05               1.00                 -   

40 Piese de schimb 20.01.06                  -                   -   

41 Transport 20.01.07                  -                   -   

42 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08               9.00                 -   

43 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09             23.00                 -   

44 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30               9.00                 -   

45 Reparatii curente 20.02               4.00                 -   

46 Hrana (20.03.01+20.03.02) 20.03           919.00                 -   

BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII                                                                                                                                                                                          
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47 Hrana pentru oameni 20.03.01           919.00                 -   

48 Hrana pentru animale 20.03.02                  -                   -   

49 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04             81.00                 -   

50 Medicamente 20.04.01             69.00                 -   

51 Materiale sanitare 20.04.02               9.00                 -   

52 Reactivi 20.04.03                  -                   -   

53 Dezinfectanti 20.04.04               3.00                 -   

54 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05               9.00                 -   

55 Uniforme si echipament 20.05.01                  -                   -   

56 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03                  -                   -   

57 Alte obiecte de inventar 20.05.30               9.00                 -   

58 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06               3.00                 -   

59 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01               3.00                 -   

60 Deplasari in strainatate 20.06.02                  -                   -   

61 Materiale de laborator 20.09                  -                   -   

62 Cercetare - dezvoltare 20.10                  -                   -   

63 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11               2.00                 -   

64 Consultanta si expertiza 20.12                  -                   -   

65 Pregatire profesionala 20.13               2.00                 -   

66 Protectia muncii 20.14               1.00                 -   

67 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15                  -                   -   

68 Studii si cercetari 20.16                  -                   -   

69 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18                  -                   -   

70

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes 

public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 20.19                  -                   -   

71 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20                  -                   -   

72 Meteorologie 20.21                  -                   -   

73 Finantarea cheltuielilor din  domeniul apelor 20.22                  -                   -   

74 Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor 20.23                  -                   -   

75 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 24.01 la 20.24.03) 20.24                  -                   -   

76 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01                  -                   -   

77 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02                  -                   -   

78

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor 

statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25                  -                   -   

79 Tichete cadou 20.27                  -                   -   

80 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30                  -                   -   

81 Reclama si publicitate 20.30.01                  -                   -   

82 Protocol si reprezentare 20.30.02                  -                   -   

83 Prime de asigurare non-viata 20.30.03                  -                   -   

84 Chirii 20.30.04                  -                   -   

85 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06                  -                   -   

86 Fondul Presedintelui / Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07                  -                   -   

87 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09                  -                   -   

88 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30                  -                   -   

89 TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30                  -                   -   

90 Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01                  -                   -   

91 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01                  -                   -   

92 Dobanzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02                  -                   -   

93 Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) 30.02                  -                   -   

94 Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01                  -                   -   

95 Dobanzi aferente creditelor externe contrate de ordonatorii de credite 30.02.02                  -                   -   

96 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03                  -                   -   

97 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05                  -                   -   

98 Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03                  -                   -   

99 Dobanzi aferente imprumuturilor aferente din fondul de tezaur 30.03.01                  -                   -   

100 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02                  -                   -   

101 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03                  -                   -   
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102 Dobanzi la operatiunile de leasing 30.03.05                  -                   -   

103 TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40                  -                   -   

104 Subvetii pentru acoperirea dierentelor de pret si tarif 40.03                  -                   -   

105 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20                  -                   -   

106 Alte subventii 40.30                  -                   -   

107 TILUL V  FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50                  -                   -   

108 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04                  -                   -   

109 TITLUL VI  TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51               8.00                 -   

110 Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49) 51.01               8.00                 -   

111 Transferuri catre institutii publice 51.01.01                  -                   -   

112 Actiuni de sanatate 51.01.03                  -                   -   

113 Finan

ț

area aeroporturilor de interes local 51.01.05                  -                   -   

114

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia 

copilului 51.01.14                  -                   -   

115

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu 

handicap 51.01.15               8.00                 -   

116

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 

unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate 51.01.24                  -                   -   

117

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu 

pentru cresterea copilului 51.01.26                  -                   -   

118 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social 51.01.31                  -                   -   

119

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta 

medico-sociale 51.01.39                  -                   -   

120 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46                  -                   -   

121 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole 51.01.49                  -                   -   

122 TITLUL VII   ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55                  -                   -   

123 A. Transferuri interne (cod 55.01.18) 55.01                  -                   -   

124 Alte transferuri curente interne 55.01.18                  -                   -   

125

Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică 

ș

i ale 

centralelor de termoficare 55.01.54                  -                   -   

126

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 

55.02.01+55.02.04) 55.02                  -                   -   

127 Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01                  -                   -   

128 Alte transferurii curente in strainatate 55.02.04                  -                   -   

129 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 -               -              

130 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 -               -              

131 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 -               -              

132 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -               -              

133 Tichete de cresa 57.02.03 -               -              

134 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 -               -              

135 TITLUL X  ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) 59 -               -              

136 Burse 59.01 -               -              

137 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 59.02 -               -              

138 Programe pentru tineret 59.08 -               -              

139 Asociatii si fundatii 59.11 -               -              

140 Sustinerea cultelor 59.12 -               -              

141 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 -               -              

142 Despagubiri civile 59.17 -               -              

143

Sume destinate finan

ț

ării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept 

privat 59.20 -               -              

144 Actiuni cu caracter stiintific si social -cultural 59.22 -               -              

145 Sume aferente platii creantelor salariale 59.25 -               -              

146 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30 -               -              

147 Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuin

ț

e 59.35 -               -              

148 OPERATIUNI FINANCIARE ( cod= 80 + 81) 79 -               -              

149 TITLUL XV   IMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) 80 -               -              
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150

Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri 

proprii 80.03                  -                   -   

151 Alte imprumuturi 80.30 -               -              

152 TITLUL XVI  RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 -               -              

153 Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01 -               -              

154 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01 -               -              

155 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02 -               -              

156 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 -               -              

157 Diferene de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 -               -              

158 Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02 -               -              

159 Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 -               -              

160 Diferente de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02 -               -              

161 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 -               -              

162 TITLUL XVII  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -               -              

163 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -               -              

164 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sec

ț

iunea de func

ț

ionare a bugetului 85.01.01 -               -              

165 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 -               -              

166 Excedent 92.01.96 92.01 -               -              

167 Excedentul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 92.01.96 -               -              

168 Deficit 93.01.96 93.01 -               -              

169 Deficitul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 93.01.96 -               -              

170 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) -               -              

171 TITLUL VI  TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51                  -                   -   

172 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28 + 51.02.29) 51.02 -               -              

173 Transferuri pentru finantarea inverstitiilor la spitale 51.02.12 -               -              

174 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii 51.02.28 -               -              

175 Alte transferuri de capital către institu

ț

ii publice 51.02.29 -               -              

176 TITLUL VII   ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 -               -              

177

A. Transferuri interne (cod 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42) 55.01 -               -              

178 Programe cu finantare rambursabila 55.01.03 -               -              

179 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 55.01.08 -               -              

180 Programe ISPA 55.01.09 -               -              

181 Programe SAPARD 55.01.10 -               -              

182 Programe de dezvoltare 55.01.13 -               -              

183 Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15 -               -              

184 Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28 -               -              

185 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 -               -              

186

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

(cod 56.01 la 56.18) 56                  -                   -   

187 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01                  -                   -   

188 Finantarea nationala** 56.01.01                  -                   -   

189 Finantarea Uniunii Europene** 56.01.02                  -                   -   

190 Cheltuieli neeligibile** 56.01.03                  -                   -   

191 Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02                  -                   -   

192 Finantarea nationala** 56.02.01                  -                   -   

193 Finantarea Uniunii Europene** 56.02.02                  -                   -   

194 Cheltuieli neeligibile** 56.02.03                  -                   -   

195 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 56.03                  -                   -   

196 Finantarea nationala** 56.03.01                  -                   -   

197 Finantarea Uniunii Europene** 56.03.02                  -                   -   

198 Cheltuieli neeligibile** 56.03.03                  -                   -   

199 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 56.04                  -                   -   

200 Finantarea nationala** 56.04.01                  -                   -   

201 Finantarea Uniunii Europene** 56.04.02                  -                   -   

202 Cheltuieli neeligibile** 56.04.03                  -                   -   

203 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 56.05                  -                   -   
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204 Finantarea nationala** 56.05.01                  -                   -   

205 Finantarea Uniunii Europene** 56.05.02                  -                   -   

206 Cheltuieli neeligibile** 56.05.03                  -                   -   

207 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 56.07                  -                   -   

208 Finantarea nationala** 56.07.01                  -                   -   

209 Finantarea Uniunii Europene** 56.07.02                  -                   -   

210 Cheltuieli neeligibile** 56.07.03                  -                   -   

211 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 56.08                  -                   -   

212 Finantarea nationala** 56.08.01                  -                   -   

213 Finantarea Uniunii Europene** 56.08.02                  -                   -   

214 Cheltuieli neeligibile** 56.08.03                  -                   -   

215 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 56.15                  -                   -   

216 Finantarea nationala** 56.15.01                  -                   -   

217 Finantarea Uniunii Europene** 56.15.02                  -                   -   

218 Cheltuieli neeligibile** 56.15.03                  -                   -   

219 Alte facilitati si instrumente postaderare 56.16                  -                   -   

220 Finantarea nationala** 56.16.01                  -                   -   

221 Finantarea Uniunii Europene** 56.16.02                  -                   -   

222 Cheltuieli neeligibile** 56.16.03                  -                   -   

223 Mecanismul financiar SEE 56.17                  -                   -   

224 Finantarea nationala** 56.17.01                  -                   -   

225 Finantarea Uniunii Europene** 56.17.02                  -                   -   

226 Cheltuieli neeligibile** 56.17.03                  -                   -   

227 Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila 56.18                  -                   -   

228 Finantarea nationala** 56.18.01                  -                   -   

229 Finantarea Uniunii Europene** 56.18.02                  -                   -   

230 Cheltuieli neeligibile** 56.18.03                  -                   -   

231 CHELTUIELI DE CAPITAL ( cod 71+72) 70 -               -              

232 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 -               -              

233 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 -               -              

234 Constructii 71.01.01 -               -              

235 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 -               -              

236 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 -               -              

237 Alte active fixe 71.01.30 -               -              

238 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 -               -              

239 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72 -               -              

240 Active financiare (cod 72.01.01) 72.01 -               -              

241 Participare la capitalul social a societatilor comerciale 72.01.01 -               -              

242 TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 75 -               -              

243 OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 81) 79 -               -              

244 TITLUL XVI  RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04) 81 -               -              

245 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finan

ț

area proiectelor cu finan

ț

are UE 81.04 -               -              

246 TITLUL XVII  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -               -              

247 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -               -              

248 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sec

ț

iunea de dezvoltare a bugetului 85.01.02 -               -              

249 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 -               -              

250 Excedent 92.01.97 92.01 -               -              

251 Excedentul sec

ț

iunii de dezvoltare 92.01.97 -               -              

252 Deficit 93.01.97 93.01 -               -              

253 Deficitul sec

ț

iunii de dezvoltare 93.01.97 -               -              
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1 SURSĂ DE FINAN

Ț

ARE 20,293.25

2 III OPERA

Ț

IUNI FINANCIARE (cod 41.07) 00.16 20,293.25

3 Alte opera

ț

iuni financiare (cod 41.07.02) 41.07 20,293.25

4 Sume aferente creditelor interne 41.07.02 20,293.25

5

6
TOTAL CHELTUIELI - SEC

Ț

IUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

66.07+84.07) 20,293.25 0.00

7 Sănătate (66.07.06+66.07.50) 66.07 0.00 0.00

8 Din total capitol:

9 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01) 66.07.06 0.00 0.00

10 Spitale generale 66.07.06.01 0.00

11 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.07.50.50) 66.07.50 0.00 0.00

12 Alte institutii şi acţiuni sanitare 66.07.50.50 0.00

13

14 Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 ) 84.07 20,293.25 0.00

15 Din total capitol:

16 Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) 84.07.03 20,293.25 0.00

17 Drumuri şi poduri 84.07.03.01 20,293.25

18 Transport în comun 84.07.03.02 0.00

19 Străzi 84.07.03.03 0.00

20 Transport aerian (cod 84.07.06.02) 84.07.06 0.00 0.00

21 Aviaţia civilă 84.07.06.02 0.00

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

BUGETUL CREDITULUI  INTERN AL JUDETULUI IALOMITA

Nr. 

crt.
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1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)   20,293.25               -   

2 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 56+70)   20,293.25               -   

3

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.18) 56                 -                 -   

4 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01                 -                 -   

5 Finantarea nationala** 56.01.01                 -                 -   

6 Finantarea Uniunii Europene** 56.01.02                 -                 -   

7 Cheltuieli neeligibile** 56.01.03                 -                 -   

8 Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02                 -                 -   

9 Finantarea nationala** 56.02.01                 -                 -   

10 Finantarea Uniunii Europene** 56.02.02                 -                 -   

11 Cheltuieli neeligibile** 56.02.03                 -                 -   

12 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 56.03                 -                 -   

13 Finantarea nationala** 56.03.01                 -                 -   

14 Finantarea Uniunii Europene** 56.03.02                 -                 -   

15 Cheltuieli neeligibile** 56.03.03                 -                 -   

16 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 56.04                 -                 -   

17 Finantarea nationala** 56.04.01                 -                 -   

18 Finantarea Uniunii Europene** 56.04.02                 -                 -   

19 Cheltuieli neeligibile** 56.04.03                 -                 -   

20 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 56.05                 -                 -   

21 Finantarea nationala** 56.05.01                 -                 -   

22 Finantarea Uniunii Europene** 56.05.02                 -                 -   

23 Cheltuieli neeligibile** 56.05.03                 -                 -   

24 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 56.07                 -                 -   

25 Finantarea nationala** 56.07.01                 -                 -   

26 Finantarea Uniunii Europene** 56.07.02                 -                 -   

27 Cheltuieli neeligibile** 56.07.03                 -                 -   

28 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 56.08                 -                 -   

29 Finantarea nationala** 56.08.01                 -                 -   

30 Finantarea Uniunii Europene** 56.08.02                 -                 -   

31 Cheltuieli neeligibile** 56.08.03                 -                 -   

32 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 56.15                 -                 -   

33 Finantarea nationala** 56.15.01                 -                 -   

34 Finantarea Uniunii Europene** 56.15.02                 -                 -   

35 Cheltuieli neeligibile** 56.15.03                 -                 -   

36 Alte facilitati si instrumente postaderare 56.16                 -                 -   

37 Finantarea nationala** 56.16.01                 -                 -   

38 Finantarea Uniunii Europene** 56.16.02                 -                 -   

39 Cheltuieli neeligibile** 56.16.03                 -                 -   

40 Mecanismul financiar SEE 56.17                 -                 -   

41 Finantarea nationala** 56.17.01                 -                 -   

42 Finantarea Uniunii Europene** 56.17.02                 -                 -   

43 Cheltuieli neeligibile** 56.17.03                 -                 -   

Nr. 

crt. 
DENUMIREA INDICATORILOR COD

Prevederi anuale

ANEXA NR. 12

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015 

BUGETUL  CREDITULUI INTERN AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI 

ALINEATE PE ANUL 2015

Buget 2015
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TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii platilor 

restante

0 1 2 3 4

Nr. 

crt. 
DENUMIREA INDICATORILOR COD

Prevederi anuale

Buget 2015

44 Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila 56.18                 -                 -   

45 Finantarea nationala** 56.18.01                 -                 -   

46 Finantarea Uniunii Europene** 56.18.02                 -                 -   

47 Cheltuieli neeligibile** 56.18.03                 -                 -   

48 CHELTUIELI DE CAPITAL ( cod 71+72+75) 70   20,293.25               -   

49 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71   20,293.25               -   

50 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01   20,293.25               -   

51 Constructii 71.01.01   20,293.25               -   

52 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02                 -                 -   

53 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03                 -                 -   

54 Alte active fixe 71.01.30                 -                 -   

55 Stocuri (cod 71.02.01) 71.02                 -                 -   

56 Rezerve de stat si de mobilizare 71.02.01                 -                 -   

57 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03                 -                 -   

58 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72                 -                 -   

59 Active financiare (cod 72.01.01) 72.01                 -                 -   

60 Participare la capitalul social a societatilor comerciale 72.01.01                 -                 -   



 CONSILIUL JUDEţEAN IALOMIŢA

     I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare

- mii lei  -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

Cheltuieli 

cumulate 

31/12/2014

PROGRAM    

2015

0 1 2=3+4 3 4

 1. Total surse de finanţare I 78,482.69 17,051.44 61,431.25

II 78,482.69 17,051.44 61,431.25

 02 Buget local I 56,161.76 16,220.76 39,941.00

     din care: II 56,161.76 16,220.76 39,941.00

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile I 18,342.16 2,095.16 16,247.00

postaderare II 18,342.16 2,095.16 16,247.00

7101 Active fixe I 37,569.60 14,125.60 23,444.00

II 37,569.60 14,125.60 23,444.00

7103 Reparaţii capitale I 250.00 0.00 250.00

II 250.00 0.00 250.00

07 Credite interne I 21,091.93 798.68 20,293.25

     din care: II 21,091.93 798.68 20,293.25

7101 Active fixe I 21,091.93 798.68 20,293.25

II 21,091.93 798.68 20,293.25

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 1,229.00 32.00 1,197.00

II 1,229.00 32.00 1,197.00

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile I 0.00 0.00 0.00

postaderare II 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 1,229.00 32.00 1,197.00

II 1,229.00 32.00 1,197.00

 1. Total surse de finanţare I 54,999.02 13,950.77 41,048.25

II 54,999.02 13,950.77 41,048.25

 02 Buget local I 33,907.09 13,152.09 20,755.00

     din care: II 33,907.09 13,152.09 20,755.00

7101 Active fixe I 33,907.09 13,152.09 20,755.00

II 33,907.09 13,152.09 20,755.00

07 Credite interne I 21,091.93 798.68 20,293.25

     din care: II 21,091.93 798.68 20,293.25

7101 Active fixe I 21,091.93 798.68 20,293.25

II 21,091.93 798.68 20,293.25

 1. Total surse de finanţare I 1,480.26 77.26 1,403.00

II 1,480.26 77.26 1,403.00

 02 Buget local I 1,025.26 45.26 980.00

     din care: II 1,025.26 45.26 980.00

7101 Active fixe I 1,025.26 45.26 980.00

II 1,025.26 45.26 980.00

10 Venituri proprii( Buget autofinanţate ) I 455.00 32.00 423.00

II 455.00 32.00 423.00

7101 Active fixe I 455.00 32.00 423.00

II 455.00 32.00 423.00

TOTAL GENERAL

ANEXA  NR. 13

LA HOTĂRÂREA NR._________ DIN ________.02.2015  

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE 

PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

TOTAL GENERAL

C. Alte cheltuieli de investiţii 
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CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

Cheltuieli 

cumulate 

31/12/2014

PROGRAM    

2015

0 1 2=3+4 3 4

 1. Total surse de finanţare I 22,003.41 3,023.41 18,980.00

II 22,003.41 3,023.41 18,980.00

 02 Buget local I 21,229.41 3,023.41 18,206.00

     din care: II 21,229.41 3,023.41 18,206.00

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile I 18,342.16 2,095.16 16,247.00

postaderare II 18,342.16 2,095.16 16,247.00

7101 Active fixe I 2,637.25 928.25 1,709.00

II 2,637.25 928.25 1,709.00

7103 Reparaţii capitale I 250.00 0.00 250.00

II 250.00 0.00 250.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 774.00 0.00 774.00

II 774.00 0.00 774.00

7101 Active fixe I 774.00 0.00 774.00

II 774.00 0.00 774.00

 1. Total surse de finanţare I 788.00 0.00 788.00

II 788.00 0.00 788.00

 02 Buget local I 353.00 0.00 353.00

     din care: II 353.00 0.00 353.00

7101 Active fixe I 353.00 0.00 353.00

II 353.00 0.00 353.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 435.00 0.00 435.00

II 435.00 0.00 435.00

7101 Active fixe I 435.00 0.00 435.00

II 435.00 0.00 435.00

 1. Total surse de finanţare I 2,623.25 928.25 1,695.00

II 2,623.25 928.25 1,695.00

 02 Buget local I 2,284.25 928.25 1,356.00

     din care: II 2,284.25 928.25 1,356.00

7101 Active fixe I 2,284.25 928.25 1,356.00

II 2,284.25 928.25 1,356.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 339.00 0.00 339.00

II 339.00 0.00 339.00

7101 Active fixe I 339.00 0.00 339.00

II 339.00 0.00 339.00

 1. Total surse de finanţare I 18,592.16 2,095.16 16,497.00

II 18,592.16 2,095.16 16,497.00

 02 Buget local I 18,592.16 2,095.16 16,497.00

     din care: II 18,592.16 2,095.16 16,497.00

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile I 18,342.16 2,095.16 16,247.00

postaderare II 18,342.16 2,095.16 16,247.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

7103 Reparaţii capitale I 250.00 0.00 250.00

II 250.00 0.00 250.00

 1. Total surse de finanţare I 10,580.61 8,353.61 2,227.00

II 10,580.61 8,353.61 2,227.00

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

b. dotări independente

TOTAL GENERAL

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate şi alte studii

TOTAL GENERAL

e. alte cheltuieli asimilate investiţiilor

TOTAL GENERAL

CAPITOL 51.02



CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

Cheltuieli 

cumulate 

31/12/2014

PROGRAM    

2015

0 1 2=3+4 3 4

 02 Buget local I 10,580.61 8,353.61 2,227.00

     din care: II 10,580.61 8,353.61 2,227.00

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile I 1,320.70 1,288.70 32.00

postaderare II 1,320.70 1,288.70 32.00

7101 Active fixe I 9,259.91 7,064.91 2,195.00

II 9,259.91 7,064.91 2,195.00

 1. Total surse de finanţare I 18.00 0.00 18.00

II 18.00 0.00 18.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 18.00 0.00 18.00

II 18.00 0.00 18.00

7101 Active fixe I 18.00 0.00 18.00

II 18.00 0.00 18.00

 1. Total surse de finanţare I 70.00 0.00 70.00

II 70.00 0.00 70.00
 02 Buget local I 70.00 0.00 70.00

     din care: II 70.00 0.00 70.00

7101 Active fixe I 70.00 0.00 70.00

II 70.00 0.00 70.00

 1. Total surse de finanţare I 1,147.00 32.00 1,115.00

II 1,147.00 32.00 1,115.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 1,147.00 32.00 1,115.00

II 1,147.00 32.00 1,115.00

7101 Active fixe I 1,147.00 32.00 1,115.00

II 1,147.00 32.00 1,115.00

 1. Total surse de finanţare I 4,386.13 578.13 3,808.00

II 4,386.13 578.13 3,808.00

 02 Buget local I 4,386.13 578.13 3,808.00

     din care: II 4,386.13 578.13 3,808.00

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile I 3,813.13 578.13 3,235.00

postaderare II 3,813.13 578.13 3,235.00

7101 Active fixe I 323.00 0.00 323.00

323.00 0.00 323.00

7103 Reparaţii capitale I 250.00 0.00 250.00

II 250.00 0.00 250.00

 1. Total surse de finanţare I 64.00 0.00 64.00

II 64.00 0.00 64.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 64.00 0.00 64.00

II 64.00 0.00 64.00

7101 Active fixe I 64.00 0.00 64.00

II 64.00 0.00 64.00

 1. Total surse de finanţare I 1,335.52 1,080.52 255.00

II 1,335.52 1,080.52 255.00

 02 Buget local I 1,335.52 1,080.52 255.00

     din care: II 1,335.52 1,080.52 255.00

CAPITOL 67.10

TOTAL GENERAL

CAPITOL 68.02

TOTAL GENERAL

CAPITOL 54.10

TOTAL GENERAL

CAPITOL 68.10

TOTAL GENERAL

CAPITOL 74.02

TOTAL GENERAL

CAPITOL 66.02

TOTAL GENERAL



CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

Cheltuieli 

cumulate 

31/12/2014

PROGRAM    

2015

0 1 2=3+4 3 4

7101 Active fixe I 1,335.52 1,080.52 255.00

II 1,335.52 1,080.52 255.00

 1. Total surse de finanţare I 14,378.33 1,098.33 13,280.00

II 14,378.33 1,098.33 13,280.00

 02 Buget local I 14,378.33 1,098.33 13,280.00

     din care: II 14,378.33 1,098.33 13,280.00

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile I 13,208.33 228.33 12,980.00

postaderare II 13,208.33 228.33 12,980.00

7101 Active fixe I 1,170.00 870.00 300.00

II 1,170.00 870.00 300.00

 1. Total surse de finanţare I 20,854.03 1,346.03 19,508.00

II 20,854.03 1,346.03 19,508.00

 02 Buget local I 20,854.03 1,346.03 19,508.00

     din care: II 20,854.03 1,346.03 19,508.00

7101 Active fixe I 20,854.03 1,346.03 19,508.00

II 20,854.03 1,346.03 19,508.00

 1. Total surse de finanţare I 21,091.93 798.68 20,293.25

II 21,091.93 798.68 20,293.25

 02 Buget local I 21,091.93 798.68 20,293.25

     din care: II 21,091.93 798.68 20,293.25

7101 Active fixe I 21,091.93 798.68 20,293.25

II 21,091.93 798.68 20,293.25

 1. Total surse de finanţare I 4,557.14 3,764.14 793.00

II 4,557.14 3,764.14 793.00

 02 Buget local I 4,557.14 3,764.14 793.00

     din care: II 4,557.14 3,764.14 793.00

7101 Active fixe I 4,557.14 3,764.14 793.00

II 4,557.14 3,764.14 793.00

CAPITOL 84.07

TOTAL GENERAL

CAPITOL 84.02

CAPITOL 87.02

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

CAPITOL 80.02

TOTAL GENERAL



CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

II . Credite bugetare UM. MII LEI

I

II

0 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13

I 175,567.67 13,197.35 21,735.00 21,735.00 0.00

II 175,567.67 13,197.35 21,735.00 21,735.00 0.00

I 79,209.88 13,152.09 20,755.00 20,755.00 0.00

II 79,209.88 13,152.09 20,755.00 20,755.00 0.00

51.02 Modernizare sală spectacole
I 8,564.20 7,006.66 1,610.00 1,610.00

II 8,564.20 7,006.66 1,610.00 1,610.00

74.02
I 740.00 642.59 97.00 97.00

II 740.00 642.59 97.00 97.00

3 74.02
I 546.00 437.93 108.00 108.00

II 546.00 437.93 108.00 108.00

4
I 4,683.02 917.26 1,100.00 1,100.00

II 4,683.02 917.26 1,100.00 1,100.00

5
I 20,346.92 82.97 10,000.00 10,000.00

II 20,346.92 82.97 10,000.00 10,000.00

I .  Credite de angajament

Nr. 

crt.

CAPITOL

autofinantat

e

Obiectivul de investiţii

buget local

Valoare obiectiv 

de investiţii

Valoarea 

decontată până 

la 31.12.2014

Consiliul 

Judeţean 

Ialomiţa

TOTAL 

1. BUGET LOCAL

Perimetrul de 

ameliorare 

Reviga

Perimetrul de 

ameliorare 

Colelia

Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate în 

perimetrul de ameliorare Colelia, Comuna Colelia, judetul 

Ialomiţa

Reconstrucţia ecologică şi împădurirea terenurilor degradate 

ori improprii folosinţelor agricole, aflate în proprietatea 

primăriei Comunei Reviga, perimetru de ameliorare Reviga - 

18.77 ha

Consiliul 

Judeţean 

Ialomiţa

credit intern

Program 2015

din care
Amplasament

A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII IN CONTINUARE

ANEXA NR. 13A

LA HOTĂRÂREA NR._________ DIN ________.02.2015  

LISTA OBIECTIVELOR  DE INVESTIŢII  - AN 2015

Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759

Modernizare si reabilitare drum judeţean DJ 102 H km 

66+317 - 78+862

 Reviga, 

Miloşeşti

84.02

1

2

84.02
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I

II

0 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13

Nr. 

crt.

CAPITOL

autofinantat

e

Obiectivul de investiţii

buget local

Valoare obiectiv 

de investiţii

Valoarea 

decontată până 

la 31.12.2014 TOTAL 
credit intern

Program 2015

din care
Amplasament

6
I 1,232.09 40.74 200.00 200.00

II 1,232.09 40.74 200.00 200.00

7
I 19,220.81 174.10 5,460.00 5,460.00

II 19,220.81 174.10 5,460.00 5,460.00

8
I 19,339.66 85.70 1,407.00 1,407.00

II 19,339.66 85.70 1,407.00 1,407.00

9 87.02
I 4,187.18 3,764.07 423.00 423.00

II 4,187.18 3,764.07 423.00 423.00

10 87.02
I 350.00 0.07 350.00 350.00

II 350.00 0.07 350.00 350.00

I 96,357.79 45.26 980.00 980.00 0.00

II 96,357.79 45.26 980.00 980.00 0.00

11

I 91,560.00 0.00 360.00 360.00

II 91,560.00 0.00 360.00 360.00

12
I 4,797.79 45.26 620.00 620.00

II 4,797.79 45.26 620.00 620.00

Reabilitare drum judetean DJ 306A , Ciochina - Crunti km 

4+513-12+309

Ciochina - 

Crunti

Consiliul 

Judeţean 

Ialomiţa

Consiliul 

Judeţean 

Ialomiţa

B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI

Modernizare DJ 302, km 13+865-37+545, localitatile 

Drăgoieşti - Roşiori - Moviliţa - Dridu ,  DJ 101, km 

52+100-37+600, localitatile Dridu-Fierbinti Targ-lim jud 

Ilfov si DJ 101, km 52+100-59+700, Dridu Jilavele ( 45,78 

km )

84.02

Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor 

instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei 

verzi solare - Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa I

84.02 Protectie infrastructura DJ 101U - zona Maia Consiliul 

Judeţean 

Ialomiţa

84.02 Modernizare drum judeţean DJ 313, km 22+607 - km 

35+087, limita judet Calarasi - Axintele

Axintele - 

limita judet 

Calarasi

84.02

Racord electric Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa I

Consiliul 

Judeţean 

Ialomiţa

Consiliul 

Judeţean 

Ialomiţa

Reabilitare drum exploatare DE 2662 Vladeni84.02



I

II

0 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13

Nr. 

crt.

CAPITOL

autofinantat

e

Obiectivul de investiţii

buget local

Valoare obiectiv 

de investiţii

Valoarea 

decontată până 

la 31.12.2014 TOTAL 
credit intern

Program 2015

din care
Amplasament

I 0.00 798.68 20,293.25 0.00 20,293.25

II 0.00 798.68 20,293.25 0.00 20,293.25

I 0.00 798.68 20,293.25 0.00 20,293.25

II 0.00 798.68 20,293.25 0.00 20,293.25

13 I 0.00 8,500.00 8,500.00

II 0.00 8,500.00 8,500.00

14 I 0.00 8,593.25 8,593.25

II 0.00 8,593.25 8,593.25

15 I 798.68 3,200.00 3,200.00

II 798.68 3,200.00 3,200.00

I 455.00 32.00 423.00 0.00 0.00 423.00

II 455.00 32.00 423.00 0.00 0.00 423.00

I 455.00 32.00 423.00 0.00 0.00 423.00

II 455.00 32.00 423.00 0.00 0.00 423.00

16

I 455.00 32.00 423.00 423.00

II 455.00 32.00 423.00 423.00

I 176,022.67 14,028.03 42,451.25 21,735.00 20,293.25 423.00

II 176,022.67 14,028.03 42,451.25 21,735.00 20,293.25 423.00
TOTAL GENERAL INVESTITII

3. BUGET INSTITUŢII FINANŢATE INTEGRAL / PARŢIAL DIN VENITURI 

PROPRII

Centrul 

Cultural 

UNESCO 

„Ionel Perlea”

Reabilitare estetică faţada de nord imobil Centrul Cultural 

"Ionel Perlea"

B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI

67.10

84.07

Axintele - 

limita judet 

Calarasi

2. BUGET CREDITE INTERNE

Modernizare drum judeţean DJ 313, km 22+607 - km 

35+087, limita judet Calarasi - Axintele

A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII IN CONTINUARE

84.07

Consiliul 

Judeţean 

Ialomiţa

Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+75984.07

Reabilitare  drum judetean  DJ 306 A , Ciochina - Crunţi,  

km 4+513-12+309

Ciochina - 

Crunti



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

II. Credite bugetare

UM. MII LEI

II
buget local FEN

autofinan

tate

I 3,023.41 18,206.00 11,864.00 6,342.00

II 3,023.41 18,206.00 11,864.00 6,342.00

1 51.02 Dotări independente  I 305.00 305.00

II 305.00 305.00

2 51.02 I 58.25 150.00 150.00

II 58.25 150.00 150.00

3 51.02 proiect I 1,288.70 32.00 1.00 31.00

II 1,288.70 32.00 1.00 31.00

4 51.02 Centru multifunctional Amara SF+PT+DE I 100.00 100.00

II 100.00 100.00

5 51.02 SF I 30.00 30.00

II 30.00 30.00

6 66.02 SF I 70.00 70.00

II 70.00 70.00

7 68.02 proiect I 332.32 1,682.00 500.00 1,182.00

II 332.32 1,682.00 500.00 1,182.00

8 68.02 proiect I 245.81 1,553.00 900.00 653.00

II 245.81 1,553.00 900.00 653.00

9 68.02 Dotari independente I 30.00 30.00

II 30.00 30.00

1. BUGET LOCAL

Elaborare documentatii carti funciare  domeniul 

public si privat al judetului

Consiliul Judeţean Ialomiţa

LA HOTĂRÂREA NR._________ DIN ________.02.2015  

Decontat pînă 

la 31.12.2014

TOTAL 

"Calificarea meseriaşilor tradiţionali romi"

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Cresterea eficientei serviciilor publice din judetul 

Ialomita prin profesionalizarea personalului 

administrativ

Consiliul Judeţean Ialomiţa

CAPITOL

documentatie topografica

Consiliul Judetean Ialomita

Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului 

Ialomita

Eficientizare energetica cladire Spitalul Judetean 

de Urgenta Slobozia

"Solidar - recunoaştere şi demnitate pe piaţa 

muncii din Regiunea Sud - Muntenia"

Consiliul Judeţean Ialomiţa

I Program 2015

din care

Tipul cheltuielii

licenţe, programe antivirus

Spitalul Judetean de Urgenta 

Slobozia

ANEXA NR. 13B

licente, imprimante, 

programe informatice, 

copiatoare, autoturism, 

autoutilitară

Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului 

Ialomita

Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului 

Ialomita

 ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - AN 2015

I.  Credite de angajament

Nr. 

crt.

AmplasamentObiectivul de investitii

Modernizare curte interioara sediul Consiliul 

Judetean Ialomita

Claudia
Typewritten Text
7

Claudia
Typewritten Text
10



II
buget local FEN

autofinan

tate

Decontat pînă 

la 31.12.2014

TOTAL 

CAPITOL I Program 2015

din care

Tipul cheltuieliiNr. 

crt.

AmplasamentObiectivul de investitii

10 68.02 SF I 150.00 150.00

II 150.00 150.00

11 68.02 Dotari independente I 6.00 6.00

II 6.00 6.00

12 68.02 RK I 250.00 250.00

II 250.00 250.00

13 68.02 Dotari independente 6.00 6.00

6.00 6.00

14 68.02 actualizare PT I 25.00 25.00

II 25.00 25.00

15 68.02 Dotari independente I 6.00 6.00

II 6.00 6.00

16 68.02 SF I 100.00 100.00

II 100.00 100.00

17 74.02 studiu I 0.00 50.00 50.00

II 0.00 50.00 50.00

18 80.02. proiect I 200.50 6,435.00 5,500.00 935.00

II 200.50 6,435.00 5,500.00 935.00

19 80.02 proiect I 27.83 6,545.00 3,004.00 3,541.00

II 27.83 6,545.00 3,004.00 3,541.00

20 80.02 studiu I 870.00 300.00 300.00

II 870.00 300.00 300.00

masini curatat cartofi DGASPC Complexul de servicii 

sociale pentru copii Kalina, 

Maria, Vladut

DGASPC Căminul pentru 

Persoane Varstnice Balaciu

Compartimentari interioare si montare lift 

exterior 

Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Ialomita

e-UAT: Sistem informatic integrat, suport pentru 

dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor 

publice in judetul Ialomita

Eficientizarea energetica a cladirilor apartiniand 

DGSAPC Ialomita

Lucrari de reabilitare invelitoare sarpanta

masini curatat cartofi

DGASPC Centrul pentru 

Persoane Varstnice Fierbinti

Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului 

Ialomita

Complexul de servicii multifunctional pentru 

persoane adulte aflate in dificultate Movila

Consiliul Judeţean Ialomiţa

masini curatat cartofi

Eficientizarea activitatii autoritatilor 

administratiei publice locale din judetul Ialomita 

prin implementarea unei solutii e-guvernare 

performante

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa

DGASPC Căminul pentru 

Persoane Varstnice Balaciu

Consiliul Judeţean IalomiţaPATJ - Secţiune zone de risc natural

DGASPC Centrul pentru 

Persoane Varstnice Fierbinti

DGASPC Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare Neuropsihică 

Movila



II
buget local FEN

autofinan

tate

Decontat pînă 

la 31.12.2014

TOTAL 

CAPITOL I Program 2015

din care

Tipul cheltuieliiNr. 

crt.

AmplasamentObiectivul de investitii

21 84.02 SF+PT I 0.00 65.00 65.00

II 0.00 65.00 65.00

22 84.02 SF + studii I 0.00 60.00 60.00

II 0.00 60.00 60.00

23 84.02 SF + studii I 0.00 60.00 60.00

II 0.00 60.00 60.00

24 84.02 SF + studii I 0.00 45.00 45.00

II 0.00 45.00 45.00

25 84.02 studiu I 0.00 40.00 40.00

II 0.00 40.00 40.00

26 84.02 studiu I 91.00 91.00

II 91.00 91.00

27 87.02 actualizare SF I 20.00 20.00

II 20.00 20.00

I
0.00 774.00 0.00 0.00 774.00

II
0.00 774.00 0.00 0.00 774.00

I 18.00 18.00

II 18.00 18.00

29 67.10 Dotări independente I 150.00 150.00

II 150.00 150.00

I 8.00 8.00

II 8.00 8.00

SF - Modernizare DJ 306, limită judeţ Călăraşi - 

Albeşti - Andrăşeşti - Gheorghe Doja - Crunţi - 

Reviga - DJ 102H - Cocora - limită judeţ Buzău

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Modernizare faleza Dunare in comuna Bordusani Consiliul Judeţean Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa

ponton acostare

Dotări independente

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa

calculatoare

Documentaţie tehnică pentru achiziţia lucrărilor 

de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri 

judeţene ( studii, liste cantităţi, caiete sarcini, 

memorii )

Studiu trafic pentru Modernizare DJ 302, km 

13+865-37+545, Drăgoieşti - Roşiori - Moviliţa - 

Dridu -  DJ 101, km 52+100-37+600,Dridu-

Fierbinti Targ-lim jud Ilfov si DJ 101, km 

52+100-59+700, Dridu Jilavele ( 45,78 km )

Consiliul Judeţean Ialomiţa

SF - Modernizare DJ 101, limită judeţ Ilfov - 

Fierbinţi - Dridu - Jilavele - intersecţie DN 1D

Direc

ț

ia Jude

ț

eană de Eviden

ț

ă 

a Persoanelor

Muzeul Judetean Ialomita

28 54.10

2.BUGET INSTITUTII FINANTATE INTEGRAL/PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Consiliul Judeţean Ialomiţa

SF - Modernizare DJ 302, limită judeţ Călăraşi -

Drăgoieşti - Roşiori - Moviliţa - Dridu - 

intersecţie DJ 101

Studiu trafic pentru DJ 201 B km 0+000 - 

19+000, pe traseul Ciochina - Orezu - Rasi

pavilion expozitional



II
buget local FEN

autofinan

tate

Decontat pînă 

la 31.12.2014

TOTAL 

CAPITOL I Program 2015

din care

Tipul cheltuieliiNr. 

crt.

AmplasamentObiectivul de investitii

30 67.10 I 45.00 45.00

II 45.00 45.00

31 67.10 I 45.00 45.00

II 45.00 45.00

32 67.10 I 30.00 30.00

II 30.00 30.00

33 67.10 I 62.00 62.00

II 62.00 62.00

34 67.10 I 62.00 62.00

II 62.00 62.00

35 67.10 Dotari independente autoutilitara I 55.00 55.00

II 55.00 55.00

36 67.10 I 45.00 45.00

II 45.00 45.00

37 67.10 Dotari independente I 1.00 1.00

II 1.00 1.00

I 79.00 79.00

II 79.00 79.00

I 10.00 10.00

II 10.00 10.00

38 67.10 Dotari independente I 100.00 100.00

II 100.00 100.00

39 68.10 SF + CF I 50.00 50.00

II 50.00 50.00

instalatie sonorizare

Centrul Cultural "UNESCO" 

Ionel Perlea

Muzeul Agriculturii Slobozia

Reabilitarea şi punerea în valoare a 

monumentului istoric Oraşul de Floci

SF

Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei 

cladirii Muzeului Judetean Ialomita

Cresterea eficientei energetice in cladirile 

C.A.M.S. Fierbinţi Tîrg

echipamente sonorizare

Reabilitarea, modernizarea si cresterea eficientei 

energetice a cladirii C.C.  "Ionel Perlea"

sistem alarmare 

antiincendiu

SF

actualizare DALI, avize, 

consultanta CF

Centrul Judetean pentru 

Conservarea si Promovarea 

Culturii Traditionale Ialomita

Centrul de Asistenta Medico 

Sociala Fierbinţi Tîrg

Centrul Cultural "UNESCO" 

Ionel Perlea

Muzeul Agriculturii Slobozia

Muzeul Judetean Ialomita

Muzeul Judetean Ialomita

"Ferma ecologica si targ de produse traditionale"

" Consolidarea, amenajarea si reamenajarea 

muzeului

Reabilitarea monumentului istoric si de 

arhitectura conacul Bolomey

SF

studiu + expertiza

licente calculatoare

actualizare DALI, avize, 

consultanta CF

Muzeul Agriculturii Slobozia

Muzeul Judetean Ialomita



II
buget local FEN

autofinan

tate

Decontat pînă 

la 31.12.2014

TOTAL 

CAPITOL I Program 2015

din care

Tipul cheltuieliiNr. 

crt.

AmplasamentObiectivul de investitii

40 68.10 I 5.00 5.00

II 5.00 5.00

monitor functii vitale I 5.00 5.00

II 5.00 5.00

I 4.00 4.00

II 4.00 4.00

I 3,023.41 18,980.00 11,864.00 6,342.00 774.00

II 3,023.41 18,980.00 11,864.00 6,342.00 774.00

electrocardiograf cu 6 

canale

Centrul de Asistenta Medico 

Sociala Fierbinţi Tîrg

concentrator oxigen

TOTAL GENERAL

Dotari independente aparatura medicala



CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

-mii lei -

Cod Program 2015

TOTAL CHELTUIELI 92,698.25

I. Credite de angajament 92,698.25

II.Credite bugetare 92,698.25

finanţate din:

- bugetul local 50.02 70,261.00

I. Credite de angajament 70,261.00

II.Credite bugetare 70,261.00

- credite externe 50.06 0.00

I. Credite de angajament 0.00

II.Credite bugetare 0.00

- credite interne 50.07 20,293.25

I. Credite de angajament 20,293.25

II.Credite bugetare 20,293.25

- fonduri externe nerambursabile 50.08 0.00

I. Credite de angajament 0.00

II.Credite bugetare 0.00

- venituri proprii 50.10 2,144.00

I. Credite de angajament 2,144.00

II.Credite bugetare 2,144.00

1 Programul Modernizare sală spectacole

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1,610.00

I. Credite de angajament 1,610.00

II.Credite bugetare 1,610.00

2 Programul
Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate pe perimetrul de 

ameliorare Colelia, comuna Colelia, judeţul Ialomiţa

finanţat din:

- bugetul local 50.02 97.00

I. Credite de angajament 97.00

II.Credite bugetare 97.00

3 Programul

Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor degradate ori improprii 

folosinţelor agricole, aflate în proprietatea Primăriei Comunei Reviga, 

perimetrul de ameliorare Reviga - 18,77 ha

finanţat din:

- bugetul local 50.02 108.00

I. Credite de angajament 108.00

II.Credite bugetare 108.00

4 Programul

Asigurarea energiei electrice prin captarea energiei verzi solare - Parc Solar 

Fotovoltaic Ialomiţa I

finanţat din:

- bugetul local 50.02 773.00

I. Credite de angajament 773.00

II.Credite bugetare 773.00

5 Programul Plan judeţean de gestionare a deşeurilor Ialomiţa

finanţat din:

- bugetul local 50.02 50.00

I. Credite de angajament 50.00

II.Credite bugetare 50.00

6 Programul PATJ - Secţiunea de risc natural

finanţat din:

- bugetul local 50.02 300.00

I. Credite de angajament 300.00

II.Credite bugetare 300.00

ANEXA NR. 14

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015 

SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

DENUMIREA PROGRAMELOR

Programe pentru infrastructură

Dezvoltarea infrastructurii de mediu
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Cod Program 2015DENUMIREA PROGRAMELOR

7 Programul Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene

finanţat din:

- bugetul local 50.02 13,000.00

I. Credite de angajament 13,000.00

II.Credite bugetare 13,000.00

8 Programul Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km(52+759) 4,300.00

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1,100.00

I. Credite de angajament 1,100.00

II.Credite bugetare 1,100.00

- credite interne 50.07 3,200.00

I. Credite de angajament 3,200.00

II.Credite bugetare 3,200.00

9
Programul Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862

finanţat din:

- bugetul local 50.02 10,000.00

I. Credite de angajament 10,000.00

II.Credite bugetare 10,000.00

10 Programul Protecţie infrastructură DJ 101U – zona Maia

finanţat din:

- bugetul local 50.02 200.00

I. Credite de angajament 200.00

II.Credite bugetare 200.00

11 Programul
Modernizarea drumului judeţean DJ 313 Horia-Axintele, km(22+607-35+087)

13,960.00

finanţat din:

- bugetul local 50.02 5,460.00

I. Credite de angajament 5,460.00

II.Credite bugetare 5,460.00

- credite interne 50.07 8,500.00

I. Credite de angajament 8,500.00

II.Credite bugetare 8,500.00

12 Programul Reabilitarea drumului judeţean DJ 306A Ciochina-Crun

ț

i, km(4+513-12+309)

10,000.25

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1,407.00

I. Credite de angajament 1,407.00

II.Credite bugetare 1,407.00

- credite interne 50.07 8,593.25

I. Credite de angajament 8,593.25

II.Credite bugetare 8,593.25

13 Programul Modernizare DJ 302, km 13+865 – 37+545, localităţile Drăgoieşti – Roşiori – 

Movilţa – Dridu, DJ 101, km 52+100 – 37+600, localităţile Dridu- Fierbinţi Târg 

– lim. Jud. Ilfov şi DJ 101, km 52+100 – 59+700, Dridu – Jilavele (45,78 km)

360.00

finanţat din:

- bugetul local 50.02 360.00

I. Credite de angajament 360.00

II.Credite bugetare 360.00

14 Programul Reabiliteare drum exploatare DE 2662 Vlădeni 620.00

finanţat din:

- bugetul local 50.02 620.00

I. Credite de angajament 620.00

II.Credite bugetare 620.00

15 Programul Transparenţă,  comunicare publică, promovare

finanţat din:

- bugetul local 50.02 150.00

I. Credite de angajament 150.00

Dezvoltare, reabilitare, modernizare infrastructură de transport rutier

Comunicare publică, promovare şi participare cetăţenească

Pagina 2



Cod Program 2015DENUMIREA PROGRAMELOR

II.Credite bugetare 150.00

16 Programul Ialomiţa dintotdeauna pentru totdeauna

finanţat din:

- bugetul local 50.02 77.00

I. Credite de angajament 77.00

II.Credite bugetare 77.00

17 Programul Parteneriat pentru coeziune

finanţat din:

- bugetul local 50.02 200.00

I. Credite de angajament 200.00

II.Credite bugetare 200.00

18 Programul Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului

finanţat din:

- bugetul local 50.02 8.00

I. Credite de angajament 8.00

II.Credite bugetare 8.00

19 Programul Stimularea adopţiei naţionale

finanţat din:

- bugetul local 50.02 144.00

I. Credite de angajament 144.00

II.Credite bugetare 144.00

20 Programul
Asigurarea unor măsuri de protecţie alternativă pentru copiii aflaţi în situaţie 

de risc

finanţat din:

- bugetul local 50.02 2,290.00

I. Credite de angajament 2,290.00

II.Credite bugetare 2,290.00

21 Programul Protecţia copilului în sistem instituţionalizat

finanţat din:

- bugetul local 50.02 10,315.00

I. Credite de angajament 10,315.00

II.Credite bugetare 10,315.00

22 Programul Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap

finanţat din:

- bugetul local 50.02 128.00

I. Credite de angajament 128.00

II.Credite bugetare 128.00

23 Programul
Furnizarea de servicii în regim rezidenţial pentru persoanele aflate în situaţie 

de risc

finanţat din:

- bugetul local 50.02 2,188.00

I. Credite de angajament 2,188.00

II.Credite bugetare 2,188.00

24 Programul Furnizarea de servicii pentru persoanele vârstnice cu handicap

finanţat din:

- bugetul local 50.02 2,105.00

I. Credite de angajament 2,105.00

II.Credite bugetare 2,105.00

25 Programul Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap neuropsihic

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1,325.00

I. Credite de angajament 1,325.00

II.Credite bugetare 1,325.00

26 Programul Proiect ”Solidar-recunoa

ș

tere 

ș

i demnitate pe piata muncii„

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1,682.00

I. Credite de angajament 1,682.00

II.Credite bugetare 1,682.00

27 Programul Proiect ”Calificarea meseria

ș

ilor tradittionali romi„

finanţat din:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
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Cod Program 2015DENUMIREA PROGRAMELOR

- bugetul local 50.02 1,553.00

I. Credite de angajament 1,553.00

II.Credite bugetare 1,553.00

28 Programul Constituirea, organizarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 240.00

I. Credite de angajament 240.00

II.Credite bugetare 240.00

29 Programul Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 205.00

I. Credite de angajament 205.00

II.Credite bugetare 205.00

30 Programul Coordonarea bibliotecilor publice din judeţ

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 36.00

I. Credite de angajament 36.00

II.Credite bugetare 36.00

31 Programul Administrarea patrimoniului mobil 

ș

i imobil 

ș

i formarea profesională a 

angaja

ț

ilor

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 72.00

I. Credite de angajament 72.00

II.Credite bugetare 72.00

32 Programul Programul „Cercetare, Conservare, Metodologic“

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 160.00

I. Credite de angajament 160.00

II.Credite bugetare 160.00

33 Programul Programe cultural-artistice

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 405.00

I. Credite de angajament 405.00

II.Credite bugetare 405.00

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”

34 Programul Programul Arte

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 178.00

I. Credite de angajament 178.00

II.Credite bugetare 178.00

35 Programul Educaţie permanentă prin cultură

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 10.00

I. Credite de angajament 10.00

II.Credite bugetare 10.00

36 Programul Refunc

ț

ionalizarea 

ș

i reabilitarea patrimoniului imobiliar

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 468.00

I. Credite de angajament 468.00

II.Credite bugetare 468.00

37 Programul Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale şi evidenţă analitică

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 5.00

I. Credite de angajament 5.00

II.Credite bugetare 5.00

Centrul  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”

Muzeul Agriculturii Slobozia
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Cod Program 2015DENUMIREA PROGRAMELOR

38 Programul Conservare -  restaurare - întreţinere

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 6.00

I. Credite de angajament 6.00

II.Credite bugetare 6.00

39 Programul Valorificare muzeală, relaţii cu publicul

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 70.00

I. Credite de angajament 70.00

II.Credite bugetare 70.00

40 Programul Reabilitarea patrimoniului  Muzeului  Naţional al Agriculturii

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 50.00

I. Credite de angajament 50.00

II.Credite bugetare 50.00

41 Programul Program Editorial

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 14.00

I. Credite de angajament 14.00

II.Credite bugetare 14.00

42 Programul  Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 120.00

I. Credite de angajament 120.00

II.Credite bugetare 120.00

43 Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 30.00

I. Credite de angajament 30.00

II.Credite bugetare 30.00

44 Programul Valorificarea patrimoniului cultural

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 30.00

I. Credite de angajament 30.00

II.Credite bugetare 30.00

45 Programul La casa Tudorii - Festival concurs de traditie culinară ialomiteană

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 20.00

I. Credite de angajament 20.00

II.Credite bugetare 20.00

46 Programul
Reabilitarea 

ș

i punerea în valoare a sitului arheologic na

ț

ional prioritar 

„Ora

ș

ul de Floci”

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 15.00

I. Credite de angajament 15.00

II.Credite bugetare 15.00

47 Programul Concurs de istorie locală pe două secţiuni

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 10.00

I. Credite de angajament 10.00

II.Credite bugetare 10.00

48 Programul
Cre

ș

terea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin 

profesionalizarea personalului administrativ 

finanţat din:

- bugetul local 50.02 31.00

I. Credite de angajament 31.00

II.Credite bugetare 31.00

Programul Opera

ț

ional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Programul Opera

ț

ional Dezvoltarea Capacită

ț

ii Administrative

Muzeul Judeţean Ialomiţa
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Cod Program 2015DENUMIREA PROGRAMELOR

49 Programul
E-uat. Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea 

ș

i cre

ș

terea 

eficien

ț

ei serviciilor publice din jude

ț

ul Ialomi

ț

a

finanţat din:

- bugetul local 50.02 6,545.00

I. Credite de angajament 6,545.00

II.Credite bugetare 6,545.00

50 Programul
Eficientizarea activită

ț

ii autorită

ț

ilor administra

ț

iei publice locale din jude

ț

ul 

Ialomi

ț

a prin implementarea unei solu

ț

ii E-guvernare performante

finanţat din:

- bugetul local 50.02 6,435.00

I. Credite de angajament 6,435.00

II.Credite bugetare 6,435.00
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

ANEXA NR. 14a  

LA HOTĂRÂREA NR. _____ DIN ____.____.2015  

SINTEZA PROGRAMELOR 
 

Nr. crt. Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate   

2015(mii lei) 
Indicatori de rezultate 

 

Programe pentru infrastructură 

 

1 Modernizare sală spectacole  asigurarea  unui cadru modern, funcţional, 

pentru realizarea unor spectacole de teatru 

 reconfigurarea şi dotarea spaţiilor 

1.610,00 → modenizare sală cu o capacitate totală de 

300 locuri 

 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu 

 

2 Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 

degradate pe perimetrul de ameliorare Colelia, 

comuna Colelia, judeţul Ialomiţa 

 reconstrucţia ecologică prin împădurirea unor 

terenuri inapte pentru culturi agricole, care 

necesită lucrări silvo-ameliorative 

 refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului 

97,00 → sporirea suprafeţei de pădure cu 24 ha 

3 Reconstrucţie ecologică şi împădurirea 

terenurilor degradate ori improprii 

folosinţelor agricole, aflate în proprietatea 

Primăriei Comunei Reviga, perimetrul de 

ameliorare Reviga - 18,77 ha 

 reconstrucţia ecologică prin împădurirea unor 

terenuri inapte pentru culturi agricole, care 

necesită lucrări silvo-ameliorative 

 refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului 

108,00 → sporirea suprafeţei de pădure cu 18,77 ha 

4 Asigurarea energiei electrice prin captarea 

energiei verzi solare - Parc Solar Fotovoltaic 

Ialomiţa I 

 asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea 

unor instituţii din judeţ, prin captarea energiei 

verzi solare 

773,00 → producţia anuală de energie a parcului 

este estimată la 0,5 MW care va asigura 

consumul de energie electrică al 

Consiliului Judeţean şi instituţiilor 

subordonate 

 

5 Plan judeţean de gestionare a deşeurilor 

Ialomiţa 

 abordarea tuturor aspectelor privind gestiunea 

deşeurilor municipale la nivel judeţean 

 prezentarea fluxurilor de deşeuri şi opţiunile de 

gestionare ale acestora 

 stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în 

domeniul gestiunii seşeurilor 

50,00 → baza de date pentru definirea obiectivelor 

şi ţintelor judeţene ce se realizează în 

conformitate cu P.R.G.D. 

6 PATJ - Secţiunea de risc natural  identificarea zonelor de risc şi stabilirea 

strategiei urbane privind reducerea riscului la 

dezastre  

300,00 → bază de date informatizată privind zonele 

de risc natural, care va fi reactualizată 

periodic şi integrată în sistemul naţional 

de monitorizare 
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Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

 

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de transport rutier 

 

7 Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene  asigurarea condiţiilor tehnice pentru menţinerea 

în stare corespunzătoare a reţelei de drumuri 

judeţene   

 executarea lucrărilor de întreţinere  şi reparaţii 

curente şi periodice 

13.000,00 → reparaţii prin plombări   

→ covoare asfaltice   

→ reparaţii şi întreţinere drumuri pietruite 

→ siguranţa circulaţiei, semnalizare rutieră  

→ alte lucrări de întreţinere 

8 Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, 

km(52+759) 

 asigurarea gradului de siguranţă a circulaţiei pe 

DJ 101 în zona râului Prahova prin creşterea 

capacităţii portante a podului 

 

 

4.300,00 → reabilitare pod rutier L= 108,2 m 

9 Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 

102 H, km 66+317 – 78+862 

 creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 

 facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri 

 creşterea calităţii serviciilor publice 

 

10.000,00 → modernizare drum judeţean L=12,55 km 

10 Protecţie infrastructură DJ 101U – zona Maia  creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 

 facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri 

 creşterea calităţii serviciilor publice 

 

200,00 → modernizare drum judeţean în zona de 

traversare a bălţii pe o lungime de L=0,37 

km 

11 Modernizarea drumului judeţean DJ 313 

Horia-Axintele, km(22+607-35+087) 

 creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 

 facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri 

 creşterea calităţii serviciilor publice 

 

 

13.960,00 → modernizare drum judeţean L=12,48 km 

12 Reabilitarea drumului judeţean DJ 306A 

Ciochina-Crunț i, km(4+513-12+309) 

 creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 

 facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri 

 creşterea calităţii serviciilor publice 

 

 

10.000,25 

 

→ modernizare drum judeţean L=7,79 km 

13 Modernizare DJ 302, km 13+865 – 37+545, 

localităţile Drăgoieşti – Roşiori – Movilţa – 

Dridu, DJ 101, km 52+100 – 37+600, 

localităţile Dridu- Fierbinţi Târg – lim. Jud. 

Ilfov şi DJ 101, km 52+100 – 59+700, Dridu – 

 creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 

 facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri 

 creşterea calităţii serviciilor publice 

 

360,00 → modernizare drum judeţean cu L=45,78 

km 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

Jilavele (45,78 km) 

14 Reabiliteare drum exploatare DE 2662 

Vlădeni 

 creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 

 facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri 

 creşterea calităţii serviciilor publice 

620,00 → reabilitare drum judeţean de exploatare 

L=7,4 km 

 

Comunicare publică, promovare şi participare cetăţenească 

 

15 Transparenţă, comunicare publică, 

promovare 

- realizarea de materiale de promovare; 

- tipărituri; 

- promovarea prin mass-media locală. 

 

 creşterea vizibilităţii activităţii şi acţiunilor 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi promovarea 

acţiunilor şi imaginii sale în plan zonal, 

judeţean, regional, naţional şi internaţional 

 perfecţionarea comunicării în spaț iul public, 

prin mass-media 

 promovarea transparenţei administrative 

 modernizarea bazei materiale destinate 

comunicării în spaţiul public 

 fluidizarea circuitului informaţional intern şi 

extern 

150,00 → tipărituri materiale promoţionale realizate: 

5 

→ numărul de contracte de servicii de 

promovare, publicitate şi informare: 3 

→ număr de echipamente achiziţionate: 5 

 

 

16 Ialomiț a dintotdeauna pentru totdeauna 

Acț iuni: 

„Ialomiț a- Istoria redescoperită la Maia” 

„Sărbătoarea femeilor – 1 ș i 8 martie” 

„Ziua Dunării – 29 iunie” 

„Conferinț a de evaluare a implementării 

Strategiei de dezvoltare economico-socială a 

județ ului Ialomiț a, 2009-2020” – iunie 2015 

„Ziua Naț ională a României – ediț ia a VI-a” 

„Colinde, colinde!….” 

 

 valorificarea patrimoniului cultural ialomiț ean 

ș i a specificităț ii lui în raport cu valorile 

naț ionale ș i europene  

 redescoperirea județ ului Ialomiț a ca un ț inut 

cu personalitate specifică ș i reprezentativă 

pentru un anumit tip de viaț ă ș i civilizaț ie 

românească 

 cunoaș terea temeinică, veridică ș i obiectivă a 

fenomenelor istorice complexe, precum ș i a 

potenț ialului creator al trecutului nostru 

milenar, relevând istoria, cultura ș i civilizaț ia 

câmpiei ialomiț ene; 

 abordarea dintr-o nouă perspectivă, modernă, a 

obiectivelor cu real potenţial istoric, cultural şi 

turistic, înţelegerea lor ca repere prioritare de 

77,00 → numărul acț iunilor propuse: 6 

→ numărul partenerilor în realizarea 

acț iunilor: 10 

→ numărul participanț ilor la maniferstările 

organizate în program: 3000 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

revelaţie spirituală autentică, dar şi ca resurse 

de dezvoltare locală şi ca mijloace de 

promovare a specificităţii şi imaginii judeţului; 

 crearea unor atitudini civice şi morale 

constructive, prin care să se identifice, 

definească şi argumenteze credibil o nouă 

percepţie asupra a ceea ce este deosebit sau 

unic în zestrea spirituală ialomiţeană; 

 integrarea valorilor civilizaţiei ialomiţene în 

schimbul si circuitul cultural naţional şi 

european.  

17 Parteneriat pentru coeziune  susţinerea organizatorică şi financiară a unor 

activităţi, proiecte şi programe de interes public 

judeţean, naţional şi internaţional propuse de 

parteneri 

 sporirea gradului de participare activă a 

tinerilor  la viaţa publică şi sportivă din judeţ şi 

încurajarea acestora în vederea asumării 

responsabilităţilor individuale sau de grup 

 promovarea bunelor practici în organizarea de 

evenimente culturale, educative şi sportive 

relevante 

 creşterea numărului grupurilor ţintă şi 

diversificarea acestora din punct de vedere al 

vârstei, profesiei şi al ariei teritoriale de cuprindere 

 creşterea vizibilităţii acţiunilor Consiliului 

Judeţean Ialomiţa în spaţiul public judeţean, 

naţional şi internaţional 

200,00 → numărul de domenii stabilite: 5 

→ numărul contractelor de asociere 

încheiate: 20 

→ numărul grupurilor ț intă finanț ate: 20 

→ numărul beneficiarilor direcț i ș i 

indirecț i:5000 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 

 

18 Prevenirea abandonului şi instituţionalizării 

copilului 

 menţinerea copilului în familia naturală 

 acordarea de ajutoare materiale şi consultanţă 

gratuită familiilor în vederea prevenirii abandonului 

8,00 → reducerea costurilor la nivel de instituţie 

cu circa 10% prin prevenirea 

instituţionalizării  copiilor 

 

19 Stimularea adopţiei naţionale  prevenirea institutionalizării prin protecţia 

copilului într-o familie adoptivă 
144,00 → 15 copii vor fi incredinţaţi spre adopţie în 

anul 2015 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

20 Asigurarea unor măsuri de protecţie 

alternativă pentru copiii aflaţi în situaţie de 

risc 

  asigurarea îngrijirii copiilor aflaţi în situaţie de 

risc într-o familie substitut (la asistenţi maternali 

profesionişti) 

2.290,00 → 100 copii vor beneficia de protecţie la 

asistenţi maternali profesionişti 

21 Protecţia copilului în sistem instituţionalizat  asigurarea îngrijirii copiilor aflaţi în situaţie de 

risc în cadru instituţionalizat (centre de plasament, 

centre de primire în regim de urgenţă, centre pentru 

tineri) 

 

10.315,00 → 210 copii vor beneficia de protecţie în 

cadru instituţional 

22 Oferirea de servicii persoanelor adulte cu 

handicap 

 asigurarea de servicii de recuperare în cadrul 

Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip 

Ambulatoriu Slobozia 

128,00 → 15 persoane cu handicap vor beneficia de 

serviciile Centrului de Recuperare 

Neuromotorie de tip Ambulatoriu 

Slobozia 

 

23 Furnizarea de servicii în regim rezidenţial 

pentru persoanele aflate în situaţie de risc 

 oferirea de servicii în regim rezidenţial pentru 

persoanele aflate în situaţie de risc 

 consilierea şi recuperarea persoanelor vârstnice 

din centre 

 

2.188,00 → în cadrul centrelor Balaciu şi Fierbinţi 150 

persoane vârstnice vor beneficia de servicii 

în regim rezidenţial  

24 Furnizarea de servicii pentru persoanele 

vârstnice cu handicap 

 oferirea de servicii în regim rezidenţial pentru 

persoanele vârsnice cu handicap în Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 

2.105,00 → în medie 139 persoane vârstnice cu 

handicap vor beneficia de servicii în 

regim rezidenţial în Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Slobozia 

 

25 Oferirea de servicii pentru persoanele adulte 

cu handicap neuropsihic 

 oferirea de servicii în regim rezidenț ial pentru 

persoanele adulte cu handicap neuro-psihic 
1.325,00 → 40de  persoane adulte cu dizabilităţi vor 

beneficia de protecţie în sistem 

rezidenţial, de consiliere şi îngrijire 

corespunzătoare 

 

26 

Proiect ”Solidar-recunoaș tere ș i demnitate 

pe piaț a muncii din Regiunea Sud-Muntenia”  

 asigurarea accesului ș i a participării persoanelor 

fără loc de muncă, defavorizate, din regiunea 

Ialomiț a în câmpul muncii, prin consiliere, 

formare ș i combaterea discriminării 

1.682,00 → dezvoltarea de programe specifice pentru 

integrarea pe piaț a muncii a 210 persoane 

aparț inând grupurilor vulnerabile din 

județ ul  Ialomiț a 

→ furnizarea de programe de formare pentru 

dezvoltarea componentelor ș i calificărilor 
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crt. 
Denumirea programelor Obiective  
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programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

de bază, adaptate atât piț ei muncii cât ș i 

nevoilor grupului ț intă 

 

27 

Proiect ”Calificarea meseriaș ilor tradiț ionali 

romi” 

 asigurarea accesului ș i a participării persoanelor 

de etnie romă din regiunea Ialomiț a în câmpul 

muncii, prin consiliere, formare ș i combaterea 

discriminării 

1.553,00 → asigurarea facilitării accesului pe câmpul 

muncii pentru 205 persoane din grupul 

ț intă printr-un program personalizat de 

conciliere pe baza nevoilor ș i a 

potenț ialului acestora 

→ realizarea unor programe de formare 

acreditate AHC, în conformitate cu 

meseriile cerute pe piaț ă, care să asigure 

certificare în calificări de bază ș i 

competenț e necesare pe piaț a muncii 

pentru cel puț in 175 de persoane  

 

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” 

 

28 Constituirea, organizarea, evidenţa şi 

dezvoltarea colecţiilor 

 completarea colecţiilor de bază, colecţiilor 

uzuale şi speciale, organizarea acestora într-un 

sistem unitar, prelucrarea biblioteconomică 

 informatizare colecţii şi editare fişe de catalog 

 dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă cu noi 

apariţii şi menţinerea caracterului enciclopedic 

al fondului de carte 

240,00 → creşterea numărului de unităţi de 

bibliotecă: 236.000 

→ creşterea numărului de unităţi de 

bibliotecă informatizate în sistemul 

TINLIB: 15.000 

→ achiziţii noi în conformitate cu creşterea 

anuală editorială: 1.500 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

29 Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi 

serviciilor de bibliotecă 

 promovarea valorilor naţionale şi universale 

prin manifestări culturale: expoziţii şi lansări de 

carte, dezbateri, omagierea unor evenimente 

istorice sau a unor personalităţi culturale, întâlniri 

cu scriitorii 

 amplificarea serviciilor de bibliotecă şi a 

activităţilor destinate informării, lecturii, 

cercetării, educaţiei permanente prin furnizarea de 

informaţii utile şi exacte cu conţinut ştiinţific, 

istoric, cultural 

  amplificarea parteneriatelor locale, judeţene, 

naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii în 

comun a unor activităţi specifice menite să ducă 

la creşterea gradului de utilizare a bibliotecii şi la 

transformarea unor categorii de utilizatori 

potenţiali în utilizatori activi 

205,00 → numărul de expoziţii tematice de carte:55 

→ numărul de lansări de carte: 30 

→ numărul de prezentări de carte: 150 

→ numărul de manifestări culturale, întâlniri cu 

scriitori, editori, critici literari, concursuri:30 

→ numărul de apariţii în mass-media locală 

şi naţională: 300 

→ informaţii oferite: 4.500 

→ referinţe şi bibliografii oferite: 1.500 

→ numărul de rezervări de titluri: 1.000 

→ numărul de sesiuni de internet: 1.000 

→ numărul de parteneriate cultural-educaţionale: 

25 

30  

Coordonarea bibliotecilor publice din judeţ 

 coordonarea activităţilor şi acordarea de asistenţă 

metodologică conform Legii nr. 334/2002 

 

 modernizarea şi creşterea eficientă a serviciilor 

de bibliotecă, implementarea în bibliotecile publice 

din judeţ a programului Biblionet 

 participarea la activităţi culturale desfăşurate în 

bibliotecile publice şi distribuirea în bibliotecile 

publice din judeţ a donaţiilor de carte  

 pregătirea profesională a bibliotecarilor din 

bibliotecile publice din judeţ  

36,00 → numărul de activităţi culturale desfăşurate 

de bibliotecile publice din judeţ: 30 

→ numărul de instruiri metodice organizate: 

5 

→ numărul de documente din donaț ii către 

bibliotecile publice din județ : 57 

31 Administrarea patrimoniului mobil ș i imobil 

ș i formarea profesională a angajaț ilor 

 perfecț ionarea continuă a personalului de 

specialitate prin aprofundarea ș i consolidarea 

cunoș tinț elor specifice activităț ilor desfăș urate 

de instituț ie. Asimilarea infirmaț iilor ș i 

modificărilor legislative/biblioteconomice nou-

apărute 

 administrarea ș i întreț inerea patrimoniului 

instituț iei 

 

 

 

72,00 → perfecț ionarea angajaț ilor: 3 

→ numărul activităț ilor de susț inere 

logistică a proiectelor expoziț ionale:30 

 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

 

 

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

 

32  Programul „Cercetare, Conservare, 

Metodologic“ 

 cercetarea şi evaluarea realităţii fenomenului 

culturii populare 

 colecţionarea şi tezaurizarea datelor şi valorilor 

reprezentative pentru dezvoltarea actuală a 

tradiţiei populare, acumularea unui patrimoniu 

propriu al creaţiei contemporane 

 asigurarea asistenţei de specialitate pentru 

instituţii culturale în vederea selectării, protejării 

şi promovării valorilor autentice ale culturii 

populare 

160,00 → numărul de întâlniri cu personalul de 

specialitate din teritoriu:2 

→ numărul zonelor etnofolclorice 

investigate: 3 zone folclorice 

→ stadiul de optimizare al bazei de date 

computerizate a instituţie:95% 

→ număr de persoane din instituţie participante 

la cursuri de specializare: 2 persoane. 

→ colaborarea cu instituții de cultură din județ: 
25 instituții 
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33  

Programe cultural-artistice 

 ,,Artă populară şi tradiţie folclorică“ 

 Festivalul Judeţean de folclor „Zărzărică, 

zărzărea“ 

 „Rapsozii la ei acasă“ 

 „Când eram pe Ialomiţa“ 

 Festivalul naţional de folclor „Doina 

Bărăganului“ 

 Festivalul naţional de muzică uşoară „Trofeul 

tinereţii“–Amara(parteneriat) 

 Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“ 

  „Participări naţionale“ 

 Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe 

Bărăgan“ 

  „Participări la festivaluri internaţionale de 

folclor“ 

 Programul editorial 

 „Tradiție și modernism-online” 

Alte manifestări în colaborare cu Consiliul 

Județean Ialomița : „Ialomița dintotdeauna 

pentru totdeauna”, „La Casa Tudorii” 

 valorificarea tradiţiilor muzicale, coregrafice şi 

etnografice ale folclorului ialomiţean şi 

naţional prin mijlocirea artei spectacolului 

 organizarea programelor culturale proprii şi a altor 

programe care decurg din derularea unor relaţii de 

colaborare locală, regională, naţională şi 

internaţională  

405,00 →  numărul  de participanţi la evenimentele  

 cultural-artistice organizate:40.000 

→ Număr de spectacole folclorice susţinute 

în judeţ: 20. 

→ apariţii televizate (numărul de evenimente 

cultural-artistice): 12 

→ numărul  de participări la manifestări 

cultural-artistice naționale : 6 

→ numărul  de participări la manifestări 

cultural-artistice internaționale : 2 

→ nr de CD/DVD editate: 1 

→ număr de premii obţinute la evenimente 

cultural-artistice naţionale: 4 

→ mediatizare judeţeană şi naţională a 

evenimentelor proprii.. 

→ dosar de presă care să cuprindă articole, 

recenzii, ș tiri, reportaje, comunicate de 

presă. 

→ actualizarea şi optimizarea site-urilor 

instituţiei (5 site-uri). 

→ Număr de parteneriate media (televiziuni) 

realizate: 2 
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Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” 

34 Programul Arte  

 Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a 

Liedului – ediţia a XXIV-a 

 Spectacole şi recitaluri(muzică de cameră, cor, 

operetă, muzică uşoară, folk, teatru, divertisment, 

folclor, operă) 

 Expoziţii arte vizuale (expoziţii de artă plastică, 

foto-documentară, ştiinţifice etc.) 

 Parteneriate:  

-Festivalul de muzică uşoară Amara 

 

 

 organizarea programelor culturale proprii, dar şi a 

altor programe care decurg din derularea unor relaţii de 

colaborare locală, regională, naţională şi internaţională 

 promovarea culturii naţionale şi internaţionale 

prin proiecte cu o importantă componentă 

socio-educativă, urmărind susţinerea diverselor 

modalităţi de expresie artistică 

178,00 → numărul de evenimente culturale: 

-Spectacole si recitaluri: 10 

- Expozitii arte vizuale: 9 

→ numărul de beneficiari ai evenimentelor 

organizate:  

- Festivalul şi Concursul Naţional de 

Interpretare a Liedului Ionel Perlea: 500 

persoane 

- expoziţii arte virtuale: 6.000 vizitatori 

-  spectacole şi recitaluri: 2.500 persoane 

-  Festivalul de la Amara:  5.000 persoane 

-  -numărul de articole apărute în presa locală şi 

naţională despre evenimentele organizate: 50 

→ numărul de semnalări ale evenimentelor 

în emisiuni radio şi TV: 50 

→ numărul de parteneriate realizate: 10 

35 Educaţie permanentă prin cultură 

 Expoziţii ale copiilor şi tinerilor 

 Concursuri tematice (muzică, pictură, 

literatură, etc) 

 Concerte scolare  

 Dezbateri, seri literare,  întâlniri cu personalităţi, 

lansări carte,  simpozioane şi conferinţe, 

activităţi educative şi recreative 

 Tipărituri(revista Helis, pubicaţii) 

 

 promovarea identităţii culturale a judeţului 

 întâlnirea publicului cu personalităţi din 

domeniile muzică, arte plastice, presă, ştiinţă cu 

prilejul expoziţiilor, aniversărilor istorice şi 

culturale 

 stimularea creativităţii copiilor prin expoziţii 

concurs 

 schimburi culturale între copii şi profesori 

români şi cei din alte ţări europene în cadrul unor 

expoziţii 

 producerea, editarea şi difuzarea de publicaţii, 

materiale audio video 

 susţinerea accesului publicului la cultură, urmărind 

cunoaşterea, valorificarea şi promovarea artei 

locale, naţionale şi universale, precum şi afirmarea 

disponibilităţilor creatoare ale comunităţii 

10,00 → număr de evenimente culturale: 

-expoziț ii ale copiilor ș i tinerilor: 8 

-concursuri tematice:6 

-concerte ș colare: 6 

 - dezbateri, seri literare,  întâlniri cu 

personalităţi, lansări carte, simpozioane ș i 

conferinț e,  activităţi educative şi 

recreative: 15 

→ numărul de participanţi la evenimentele 

culturale organizate: 

-expoziț ii ale copiilor ș i tinerilor: 1800 

-concursuri tematice:1200 

-concerte ș colare: 800 

 - dezbateri, seri literare,  întâlniri cu 

personalităţi, lansări carte, simpozioane ș i 

conferinț e, activităţi educative şi recreative: 

2000 

Tipărituri: 1 nr revista Helis 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

-  numărul premiilor acordate la concursuri 

tematice: 20 

→ numărul de articole apărute în presă: 25 

→ numărul de semnalări ale evenimentelor în 

emisiuni radio şi TV: 25 

36 Refunctionalizarea si reabilitarea patrimoniului 

imobiliar 

  Identificarea unor solutii moderne de punere in 

valoare a fatadei cu integrarea acestora in 

contextul arhitectural al zonei 

 Realizarea de noi functiuni rentabile cat mai 

potrivite organizarii activitatilor institutiilor 

care folosesc aceste spatii 

  Punerea in valoare si conservarea imobilului si 

a spatiilor interioare 

 Imbunatatirea microclimatului interior si 

reducarea costurilor legate de consumul de 

energie necesar incalzirii/racirii 

468,00 → Realizarea studiu de fezabilitate ș i a 

expertizei tehnice:                                                                                                    

„ Reabilitarea, modernizarea ș i creș terea 

eficienț ei energetice a clădirii Centrului 

Cultural UNESCO „ Ionel Perlea”. 

→ Realizarea lucrării „Reabilitare estetica a 

fatadei de nord a imobilului Centrul 

Cultural  UNESCO „Ionel Perlea”.                                                                                                               

 

 

 

Muzeul  Agriculturii Slobozia 

 

37 Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale şi 

evidenţă analitică 

 dezvoltarea fondului documentar 

 îmbogăţirea patrimoniului naţional mobil şi 

imobil 

 evidenţa analitică în sistem clasic şi 

computerizat 

 clasare obiecte din categoria tezaur 

5,00 → număr fişe cercetare  de teren: 400 unităţi 

de arhivă 

→ număr obiecte muzeale achiziţionate: 10 

→ număr dosare de evidenţă analitică: 10 

38 Conservare, restaurare, întreţinere  conservarea, restaurarea obiectelor muzeale 

supuse valorificării 
6,00 → Număr obiecte restaurate şi conservate: 

40 

→ creşterea calităţii lucrărilor prin 

introducerea de tehnologii noi pentru 20% 

din piesele restaurate 

39 Valorificare muzeală, relaţii cu publicul  valorificarea patrimoniului muzeal şi a 

cercetărilor de teren prin: 

  activităţi cu publicul(expoziţii, ateliere de creaţie, 

participare la târguri specializate, parteneriate 

educaţionale) 

 dialog internaţional 

 participare la sesiuni de comunicări ştiintifice 

70,00 → număr de vizitatori : 35.000 

→ 1.000 materiale promoţionale(afişe, 

invitaţii, pliante, banere) 

 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

40 Reabilitarea patrimoniului  Muzeului  

Agriculturii Slobozia 

 Reabilitarea ș i mărirea spaț iului de 

depozitare a obiectelor muzeale în incinta 

Fermei Perieț i – corpul „Hală depozitare” 

 

50,00 → mărirea spaț iului de depozitare la 200 

mp 

41 Program Editorial 

 

 Editarea broș urii „Catalog pentru prezentarea 

Muzeulul Agriculturii Slobozia „ 

 valorificarea informaţiilor din cercetările de 

teren şi patrimoniu muzeal 

14,00 → venituri estimate a se încasa din 

valorificarea publicaţiilor: 1.000 lei 

→ 1000 bucăț i, tiraj de editare a catalogului 

prezentare generală muzeu 

 

Muzeul Judeţean Ialomiţa 

 

42 Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa 

patrimoniului cultural 

 cercetare ştiinţifică 

 

 evidenţa patrimoniului cultural  

120,00 → numărul de rapoarte arheologice: 5 

→ numărul de activităț i cu publicul: 5 

→ numărul de obiecte introduse în baza de 

date: 500 

→ realizarea a 400 fişe FAE 

→ obiecte introduse în categoria Tezaur 

cultural naţional: 5 dosare 

→ numărul de obiecte introduse în 

patrimoniul Muzeului Judeţean Ialomiţa 

prin achiziţii şi cercetare: 250  

 

43 Conservarea şi restaurarea patrimoniului 

cultural 

 conservarea patrimoniului muzeal 

 

 restaurarea patrimoniului muzeal 

30,00 → numărul de teme de conservare a 

patrimoniului muzeal: 7 

→ numărul de obiecte muzeale restaurate: 30 

 

44 Valorificarea patrimoniului cultural  organizarea de expoziţii, sesiuni ştiintifice, 

simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri 

muzeale, lansări de carte 

 ,,Prietenii muzeului,,-parteneriate cu unităț i de 

învăț ământ ialomiț ene în vederea derulării de 

programe educative 

 editarea de materiale publicitare pentru 

promovarea activităț ii instituț iei ș i editarea 

unor lucrări de specialitate 

30,00 → numărul de expoziţii organizate: 5 

→ numărul de acţiuni culturale organizate: 3 

→ numărul de afişe, pliante, articole:8 

 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

45 ”La casa Tudorii” – Festival concurs de 

tradiț ie culinară ialomiț eană 

 valorificarea tradiț iilor culinare ialomiț ene ca 

formă de promovare turistică a specificului 

local 

20,00 → numărul de localităț i participante:20 

→ numărul de vizitatori : 800 

46 Reabilitarea ș i punerea în valoare a sitului 

arheologic naț ional prioritar „Oraș ul de 

Floci” 

 lucrări de intervenț ie la ruinele fundaț iilor la 

clădire depozit din cadrul sitului arheologic 

Oraș ul de Floci; 

 lucrări de amenajare în parcul arheologic de la 

Oraș ul de Floci; 

 punerea în valoare istorică ș i turistică a 

parcului arheologic din cadrul sitului 

15,00 → numărul de vizitatori : 2.500 

→ creș terea patrimoniului istoric ș i 

arheologic cu 350 obiecte 

→ creș terea veniturilor proprii cu 25% 

47 Concurs de istorie locală pe două secț iuni: 

gimnaziu ș i liceu 

 cultivarea istoriei locale ș i naț ionale în rândul 

tinerilor 
10,00 → număr de ș coli participante: 30 

 

Programul Operaț ional Dezvoltarea Capacităț ii Administrative 

 

48 Creș terea eficienț ei serviciilor publice din 

județ ul Ialomiț a prin profesionalizarea 

personalului administrativ  

 

 îmunătăț irea cunoș tinț elor ș i abilităț ilor 

profesionale ale aparatului de specialitate; 

 creș terea calităț ii actului administrativ ca 

urmarea creș terii standardelor de cunoș tinț e  

 promovarea performanț ei în administraț ia 

publică locală prin specializarea angajaț ilor 

31,00 → 150 de persoane instruite; 

→ 4 programe de instruire personalizate; 

→ 31 de sesiuni de instruire; 

→ 2 sesiuni de teambuilding; 

→ 150 certificate de absolvire; 

→ 230 certificate de participare; 

→ 6 conferinț e de presă; 

 

Programul Operaț ional Sectorial Creşterea Capacităţii Economice 

 

49 E-UAT. Sistem informatic integrat, suport 

pentru dezvoltarea ș i creș terea eficienț ei 

serviciilor publice din județ ul Ialomiț a 

 creș terea performanț ei actului administrativ 

prin eficientizarea activităț ilor interne, a 

calităț ilor serviciilor on-line aduse 

cetăț eanului cu ajutorul unui sistem informatic 

6.545,00 → 15 UAT-uri beneficiare ale proiectului; 

→ un sistem informatic integrat de 

implementare; 

→ 18 utilizatori ai sistemului informatic de 
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crt. 
Denumirea programelor Obiective  

Costuri 

programate  

2015(mii lei) 

Indicatori de rezultate 

 

integrat care să asigure gestionarea registrului 

agricol în format electronic 

 

gestiune a registrului agricol electronic; 

→ 36 utilizatori ai soluț iei informatice de 

gestiune a fluxurilor specifice uat-urilor;  

→ numărul beneficiarilor de servicii ale 

aplicaț iei informatice: 1000 cetăț eni, 

300 firme; 

50 Eficientizarea activităț ii autorităț ilor 

administraț iei publice locale din județ ul 

Ialomiț a prin implementarea unei soluț ii E-

guvernare performante 

 creș terea eficienț ei, eficacităț ii ș i calităț ii 

serviciilor oferite de administraț ia locală prin 

eficientizarea activităț ii de înregistrare ș i 

gestiune a registrului agricol ș i a fluxurilor ș i 

documentelor asociate activităț ii operative a 

primăriilor , utilizând mijloacele specifice 

tehnologiei informaț iei ș i comunicaț iei 

6.435,00 → numărul de servicii publice electronice :6; 

→ numărul de componente ale sistemului 

informatic de gestiune a registrului 

agricol :7; 

→ numărul de parteneri beneficiari ai 

proiectului :16; 

→ numărul de sisteme informatice integrate 

implementate:1; 

→ numărul beneficiarilor de servicii ale 

aplicaț iei informatice: 800 cetăț eni, 16 

firme; 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Specificaţie Număr 

maxim de

salariaţi

permanenţi 

şi temporari 

propus

în anul 2015

1 Consiliul Judeţean Ialomiţa - aparat de specialitate 132 2,613.00

din care:

  -Persoane care ocupa funcţii de demnitate 3

  -Număr de salariaţi 129

2 Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu" Ialomiţa 27 345.00

3 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ialomiţa

20 304.00

4 Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea" 18 261.00

5 Muzeul  Naţional al Agriculturii 33 550.00

6 Muzeul Judeţean Ialomiţa 31 460.00

7 Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa

648 7,394.00

8 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 19 256.00

9 Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg Ialomiţa 28 257.00

10 Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa 18 331.00

11 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 37 987.00

12 Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia 77 1,740.00

Total

1,088 15,498.00

Fond aferent 

salariilor de 

bază pe anul 

2015 (mii lei)

ANEXA NR. 15

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.______.2015

                NUMARUL DE SALARIAŢI ŞI  FONDUL SALARIILOR DE BAZĂ 

PE ANUL 2015
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr.28/28.03.2014, privind aprobarea împrumutului intern al Judeţului Ialomiţa pe anul 2014 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 841 din 02.02.2015 a Preşedintelui Consiliului  

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

- Raportul comun nr. 864 din 03.02.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei 

Investiţii şi Servicii Publice; 

- Raportul nr.1022 din 06.02.2015 al Comisiei economico - financiare şi 

agricultură; 

- Raportul nr.989 din 06.02.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şi turism; 

- Raportul nr.1098 din 09.02.2015 al Comisiei juridică, de 

disciplină,drepturi,obligaţii şi incompatibilităţi. 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.8/30.01.2013 privind aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000 mii lei; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/28.03.2014 privind aprobarea 

bugetului împrumutului intern al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014; 

- avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale aprobat prin Hotărârea 

nr. 3802/05.11.2014. 

În conformitate cu : 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa 

şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit.b) şi alin(3) lit.b)din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 

28.03.2013  privind aprobarea bugetului împrumutului intern al judeţului Ialomiţa, 
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pe anul 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică. 

 

Art.3  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                        

          Contrasemnează, 

         Ştefan MUŞOIU                                Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                    Adrian – Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8                                                                                                                                          Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                          Gh.P 

Astăzi 10.02.2015                                                                                                                  2 ex. 

 

                                                                                                                                

 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

ANEXA

[a Hotir6rea nr. _ din I l20t5

LISTA
Investil i i lor de interes judelean pentru care se solicitd finantare

rambursabil5 in valoare de 30.000 mii lei

Nr.
Crt.

Denumirea obiectiv de investilii

Hotirdrea Consil iului
Judelean lalomila
privind aprobarea

documentaliei
tehnico-economice

Valoarea
finanlSri i

rambursabile
interne
- Mi i  le i -

1 Modernizare D.J 20L,Km 84+000-100+000, tronson
Md rculesti-Suditi-S5ve ni

!7/26.O2.2OL0 2.900,00

2 Modernizare D.J 213:DN 2A - Luciu, km 0+000 -
7+900 3t/27.04.20tL 3.245,73

3 Pod peste r.6ul Prahova la Dridu D.J. L01,KM 52+759 07 /1,4.02.2014 3.998,68
4 Modernizare D.J.313 Horia - Axintele, km 22+607 -

35+087
3L/27.O4.20r1, 8.500,00

5 Reabi l i tarea D.J. 306A Ciochina - Crunl i ,  km 4+513 -
L2+309 3r/27.04.2011. 8.593,25

5 Consol idarea Spitalului  Judejean de Urgenld Slobozia
- etapa l l

s0/2s.09.2009 2.762,34

TOTAL 30.000,00
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H O T Ă R Â R E 

 privind validarea Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 310 din 18.12.2014 şi nr. 325 din 30.12.2014  

  

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 489 din 21.01.205 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 310 din 18.12.2014 privind 

majorarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi repartizarea influenţelor pe 

trimestre, pe anul 2014; 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 325 din 30.12.2014 privind 

rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia ş repartizarea influenţelor pe 

trimestre, pe anul 2014; 

 - Notele de fundamentare nr. R1 13905 din 18.12.2014 şi R1 14199 din 30.12.2014 ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 604 din 26.01.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 - Raportul nr.1012 din 06.02.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 

şi familie; 

- Raportul nr. 1099 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 1023 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 29 din 28.03.2014 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 

anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 şi 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi art. 104 alin.(4) lit. 

b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 356/2013  privind bugetul de stat pe anul 2014, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 



 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 310 din 

18.12.2014 privind majorarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi repartizarea 

influenţelor pe trimestre, pe anul 2014. 

 

 Art. 2 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 325 din 

30.12.2014 privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi 

repartizarea influenţelor pe trimestre, pe anul 2014. 

 

Art. 3 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să introducă modificările 

şi completările în structura bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia şi structura  bugetului general consolidat al judeţului, pe anul 2014. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 

 

Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

                         Contrasemnează        

        Ştefan MUŞOIU                          Secretarul judeţului Ialomiţa     

                                                                                    Adrian Robert IONESCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 9                          Rd/Oc 

Adoptată astăzi  10.02.2015                                                                                               TGV 

La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 889 din 03.02.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Raportul nr. 890 din 03.02.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr.1013 din 06.02.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 1100 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 1024 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 

 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia nr. 3 din 02.02.2015; 

- Raportul nr. 789 din  28.01.2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia cu 

privire la proiectul de buget pe anul 2015, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin. (3) lit. a), alin.(5) lit. a) pct. 3  şi art.104 

alin.(6) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015; 

 -prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia pe anul 2015, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole şi 
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alineate, la venituri în sumă de 19.828.00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 20.928,00 mii 

lei, cu un deficit de 1.100,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului 2014, 

potrivit anexelor nr. 1,2 şi 3. 

 

Art. 2 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent în sumă de                  

1.100,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunilor de funcţionare suma de 

1.075,00 mii lei şi ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare suma de 25,00 mii lei. 

 

Art.3 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2015, potrivit                        

anexei nr. 4. 

 

Art.4 Se aprobă numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază 

pe anul 2015, potrivit anexei nr. 5. 

 

Art.5 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.6 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă prevederile bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în bugetul general 

consolidat al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015. 

 

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul 

unităţii sanitare. 

 

Art.8  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică.  

 

Art.9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 

comunică Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa.  

             

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        

                  Contrasemnează, 

              Ştefan MUŞOIU                               Secretarul judeţului Ialomiţa  

                                                                            Adrian Robert IONESCU 
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 SPITALUL JUDE

Ț

EAN DE URGEN

Ț

Ă SLOBOZIA

 - mii lei -

Prevederi 

anuale

TOTAL

0 1 2 3

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 19,828         

2 I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 16,058          
3 A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 -                    
4 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 -                    
5 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 -                    
6 Impozit pe spectacole 15.10.01 -                    
7 Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 -                    
8 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 16,058          
9 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 46                 

10 Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 45                 
11 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 45                 
12 Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03) 30.10.08 -                    
13 Venituri din dividende de la al

ț

i plătitori 30.10.08.02 -                    
14 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de stat30.10.08.03 -                    
15 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 -                    
16 Alte venituri din proprietate 30.10.50 -                    
17 Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 1                   
18 Alte venituri din dobânzi 31.10.03 1                   
19 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 16,012          
20 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10 16,012          
21 Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 -                    
22 Venituri din prestări de servicii 33.10.08 1,763            
23 Taxe 

ș

i alte venituri din protec

ț

ia mediului 33.10.09 -                    
24 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 -                    

25 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 -                    
26 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 -                    
27 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare33.10.17 -                    
28 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 -                    
29 Venituri din cercetare 33.10.20 -                    
30 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 13,028          

31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30 706               

32

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 221               
33 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 294               
34 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 -                    
35 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 -                    
36 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 -                    
37 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 -                    
38 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 -                    
39 Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 -                    

40 Alte venituri 36.10.50 -                    
41 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01 la 37.10.50) 37.10 -                    
42 Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 -                    
43 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local37.10.03 5 -                  
44 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 5                   
45 Alte transferuri voluntare 37.10.50 -                    
46 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 -                    
47 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 -                    
48 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 -                    
49 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 -                    
50 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3,770           
51 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 3,770           
52 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 42.10 -                    
53 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 -                    
54 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri 42.10.39 -                    
55 Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri 42.10.43 -                    
56 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)43.10 3,770            
57 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 -                    
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator
Cod  
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Buget 2015

58 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 700               
59 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 3,070            

60 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15 -                    

61

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) 43.10.16 -                   

62

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 

echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 -                   

63

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

sănătate 43.10.16.02 -                   

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

65

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) 43.10.17 -                   

66

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 -                   

67

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 -                   

68

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

altor investiţii în sănătate 43.10.17.03 -                   

69 Subven

ț

ii pentru institu

ț

iile publice destinate sec

ț

iunii de dezvoltare 43.10.19 -                   

70

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (cod 45.10.01 la 45.10.05 

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18) 45.10 -                    

71 Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 45.10.01 -                    

72 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.01.01 -                    

73 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.01.02 -                    

74 Prefinanţare 45.10.01.03 -                    

75 Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 45.10.02 -                    

76 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.02.01 -                    

77 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.02.02 -                    

78 Prefinanţare 45.10.02.03 -                    

79 Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) 45.10.03 -                    

80 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.03.01 -                    

81 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.03.02 -                    

82 Prefinanţare 45.10.03.03 -                    

83 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) 45.10.04 -                    

84 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.04.01 -                    

85 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.04.02 -                    

86 Prefinanţare 45.10.04.03 -                    

87 Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) 45.10.05 -                    

88 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.05.01 -                    

89 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02 -                    

90 Prefinanţare 45.10.05.03 -                    

91 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03) 45.10.07 -                    

92 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.07.01 -                    

93 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.07.02 -                    

94 Prefinanţare 45.10.07.03 -                    

95

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 

45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03) 45.10.08 -                    

96 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.08.01 -                    

97 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.08.02 -                    

98 Prefinanţare 45.10.08.03 -                    

99

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.10.15 -                    

100 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.15.01 -                    

101 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.15.02 -                    

102 Prefinanţare 45.10.15.03 -                    

103 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.10.16 -                    

104 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.16.01 -                    

105 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.16.02 -                    

106 Prefinanţare 45.10.16.03 -                    

107 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.10.17 -                    
108 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.17.01 -                    

109 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.17.02 -                    

110 Sume primite in avans 45.10.17.03 -                    

111

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) 45.10.18 -                    

112 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.18.01 -                    
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D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator
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Buget 2015

113 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.18.02 -                    

114 Sume primite in avans 45.10.18.03 -                    

115

Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale 

în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.10.19

-                    

116 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.19.01 -                    

117 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.19.02 -                    

118

Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

45.10.20

-                    

119 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.20.01 -                    

120 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.20.02 -                    

121 Sume primite in avans 45.10.20.03 -                    

122

Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)

45.10.21

-                    

123 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.21.01 -                    

124 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.21.02 -                    

125 Sume primite in avans 45.10.21.03 -                    

126 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 16,753         

127 I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 16,053          

128 A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 -                    

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

130 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 -                    

131 Impozit pe spectacole 15.10.01 -                    

132 Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 -                    

133 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 16,053          

134 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 46                 

135 Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 45                 

136 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 45                 

137 Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03) 30.10.08 -                    

138 Venituri din dividende de la al

ț

i plătitori 30.10.08.02 -                    

139 Dividende de virat de către societă

ț

ile 

ș

i companiile na

ț

ionale 

ș

i societă

ț

ile cu capital majoritar de stat30.10.08.03 -                    

140 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 -                    

141 Alte venituri din proprietate 30.10.50 -                    

142 Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 1                   

143 Alte venituri din dobânzi 31.10.03 1                   

144 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 16,007          

145

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) 33.10 16,012          

146 Taxe si alte venituri in  învăţământ 33.10.05 -                    

147 Venituri din prestări de servicii 33.10.08 1,763            

148 Taxe 

ș

i alte venituri din protec

ț

ia mediului 33.10.09 -                    

149 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 -                    

150 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 -                    

151 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 -                    

152 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare33.10.17 -                    

153 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 -                    

154 Venituri din cercetare 33.10.20 -                    

155 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 13,028          

156 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30 706               

157

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 221               

158 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 294               

159 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 -                    

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

161 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 -                    

162 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 -                    

163 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 -                    

164 Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 -                    

165 Alte venituri 36.10.50 -                    

166 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 5 -                  

167 Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 -                    
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168 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local37.10.03 5 -                  

169 Alte transferuri voluntare 37.10.50 -                    

170 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 700              

171 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 700              

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

173 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 -                    

174

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri 

proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.10.43 -                    

175 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 700              

176 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 -                    

177 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 700               

178 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15 -                    

179 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+00.15+00.17+45.10) - TOTAL 00.01 3,075           

180 I.VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 5                   

181 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 5                   

182 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 5                   

183 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 5                   

184 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 5                   

185 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                 00.15 -                    

186 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 -                    

187 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 -                    

188 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 -                    

189 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3,070            

190 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 3,070            

191 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.10 -                    

192

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

proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare 42.10.39 -                    

193 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 3,070            

194 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 3,070            

195

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) 43.10.16 -                   

196

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 

echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 -                   

197

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

sănătate 43.10.16.02 -                   

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

199

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) 43.10.17 -                   

200

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 -                   

201

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 -                   

202

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 

altor investiţii în sănătate 43.10.17.03 -                   

203 Subven

ț

ii pentru institu

ț

iile publice destinate sec

ț

iunii de dezvoltare 43.10.19 -                   

204

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  (cod 45.10.01 la 45.10.05 

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+45.10.20+45.10.21)
45.10 -                    

205 Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 45.10.01 -                    

206 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.01.01 -                    

207 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.01.02 -                    

208 Prefinanţare 45.10.01.03 -                    

209 Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 45.10.02 -                    

210 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.02.01 -                    

211 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.02.02 -                    

212 Prefinanţare 45.10.02.03 -                    

213 Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) 45.10.03 -                    

214 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.03.01 -                    

215 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.03.02 -                    

216 Prefinanţare 45.10.03.03 -                    
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217 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) 45.10.04 -                    

218 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.04.01 -                    

219 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.04.02 -                    

220 Prefinanţare 45.10.04.03 -                    

221 Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) 45.10.05 -                    

222 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.05.01 -                    

223 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02 -                    

224 Prefinanţare 45.10.05.03 -                    

225 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03) 45.10.07 -                    

226 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.07.01 -                    

227 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.07.02 -                    

228 Prefinanţare 45.10.07.03 -                    

229

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 

45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03) 45.10.08 -                    

230 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.08.01 -                    

231 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.08.02 -                    

232 Prefinanţare 45.10.08.03 -                    

233

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.10.15 -                    

234 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.15.01 -                    

235 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.15.02 -                    

236 Prefinanţare 45.10.15.03 -                    

237 Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.10.16 -                    

238 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.16.01 -                    

239 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.16.02 -                    

240 Prefinanţare 45.10.16.03 -                    

241 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.10.17 -                    

242 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.17.01 -                    

243 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.17.02 -                    

244 Sume primite in avans 45.10.17.03 -                    

245

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) 45.10.18 -                    

246 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.18.01 -                    

247 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.18.02 -                    

248 Sume primite in avans 45.10.18.03 -                    

249

Programul de cooperare elve

ț

iano-român vizând reducerea disparită

ț

ilor economice 

ș

i sociale 

în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.10.19

-                    

250 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.19.01 -                    

251 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.19.02 -                    

252

Asisten

ț

ă tehnică pentru mecanismele financiare SEE  (cod 

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

45.10.20

-                    

253 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.20.01 -                    

254 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.20.02 -                    

255 Sume primite in avans 45.10.20.03 -                    

256

Fondul na

ț

ional pentru rela

ț

ii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (cod 

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)

45.10.21

-                    

257 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.10.21.01 -                    

258 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.21.02 -                    

259 Sume primite in avans 45.10.21.03 -                    
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1 TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 20,928           1,895                  

2 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 -                 -                      

3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 -                 -                      

4 Din total capitol: -                 

5 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 -                 

6 Alte servicii publice generale 54.10.50 -                 

7 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 -                 

8 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)59.10 -                 -                      

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

10 Din total capitol: -                 

11 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -                 -                      

12 Politie comunitara 61.10.03.04 -                 

13 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -                 

14 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -                 

15 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10 20,928           1,895                  

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

17 Din total capitol: -                 

18 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -                 -                      

19 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -                 

20 Învatamânt primar 65.10.03.02 -                 

21 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -                 -                      

22 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -                 

23 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -                 

24 Invatamant profesional 65.10.04.03 -                 

25 Învatamânt postliceal 65.10.05 -                 

26 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 -                 -                      

27 Învatamânt special 65.10.07.04 -                 -                      

28 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -                 -                      

29 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -                 

30 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -                 

31 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -                 -                      

32 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 20,928           1,895                  

33 Din total capitol: -                 

34 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 20,928           1,895                  

35 Spitale generale 66.10.06.01 20,928           1,895                  

36 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 -                 -                      

37 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -                 

38 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -                 -                      

39 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -                 

40 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 -                 -                      

41 Din total capitol: -                 

42

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 ) 67.10.03 -                 -                      

43 Muzee 67.10.03.03 -                 -                      

44 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -                 

Cod  

rând
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Buget 2015
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45 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -                 

46 Case de cultura 67.10.03.06 -                 

47 Camine culturale 67.10.03.07 -                 

48 Universitati populare 67.10.03.09 -                 

49 Presa 67.10.03.10 -                 

50 Edituri 67.10.03.11 -                 

51 Gradini botanice 67.10.03.15 -                 

52 Alte servicii culturale 67.10.03.30 -                 -                      

53 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -                 -                      

54 Sport 67.10.05.01 -                 

55 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -                 

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

57 Din total capitol:

58 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 -                 -                      

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

60 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 -                 -                      

61 Crese 68.10.11 -                 

62 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 -                 -                      

63 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -                 

64

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

APE                   (cod 70.10+74.10)
69.10

-                 -                      

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

66 Din total capitol:

67 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -                 -                      

68 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -                 

69 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -                 

70 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -                 

71 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -                 

72 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -                 -                      

73 Din total capitol:

74 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -                 

75 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -                 

76 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -                 -                      

77 Salubritate 74.10.05.01 -                 

78 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -                 

79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 -                 -                      

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

81 Din total capitol:

82 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -                 -                      

83 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -                 

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

85 Din total capitol:

86 Agricultura 83.10.03 -                      

87 Camere agricole 83.10.03.07 -                 -                      

88 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -                 

89 Silvicultură 83.10.04 -                 

90 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -                 -                      

91 Din total capitol:

92 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -                 

93 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -                 -                      

94 Din total capitol:

95 Alte actiuni economice 87.10.50 -                 
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96 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.10 (1,100)            -                      

97 REZERVE 97.10 -                 

98 EXCEDENT     (cod 98.10.96+98.10.97) 98.10 -                 -                      

99 Excedentul secţiunii de funcţionare 98.10.96 -                 

100 Excedentul secţiunii de dezvoltare 98.10.97 -                 

101 DEFICIT 1
) 
        (cod 99.10.96+99.10.97) 99.10 1,100             -                      

102 Deficitul secţiunii de funcţionare 99.10.96 1,075             

103 Deficitul secţiunii de dezvoltare 99.10.97 25                  

104 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)49.10 17,828           1,895                  

105 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 -                 -                      

106 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 -                 -                      

107 Din total capitol:

108 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 -                 

109 Alte servicii publice generale 54.10.50 -                 

110 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 -                 

111 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)59.10 -                 -                      

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

113 Din total capitol:

114 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -                 -                      

115 Politie comunitara 61.10.03.04 -                 

116 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -                 

117 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -                 

118 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10 17,828           1,895                  

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

120 Din total capitol:

121 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -                 -                      

122 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -                 

123 Învatamânt primar 65.10.03.02 -                 

124 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -                 -                      

125 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -                 

126 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -                 

127 Invatamant profesional 65.10.04.03 -                 

128 Învatamânt postliceal 65.10.05 -                 

129 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 -                 -                      

130 Învatamânt special 65.10.07.04 -                 

131 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -                 -                      

132 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -                 

133 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -                 

134 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -                 

135 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 17,828           1,895                  

136 Din total capitol:

137 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 17,828           1,895                  

138 Spitale generale 66.10.06.01 17,828           1,895                  

139 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 -                 

140 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -                 

141 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -                 -                      

142 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -                 

143 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 -                 -                      

144 Din total capitol:

145

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 ) 67.10.03 -                 -                      
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146 Muzee 67.10.03.03 -                 

147 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -                 

148 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -                 

149 Case de cultura 67.10.03.06 -                 

150 Camine culturale 67.10.03.07 -                 

151 Universitati populare 67.10.03.09 -                 

152 Presa 67.10.03.10 -                 

153 Edituri 67.10.03.11 -                 

154 Gradini botanice 67.10.03.15 -                 

155 Alte servicii culturale 67.10.03.30 -                 

156 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -                 -                      

157 Sport 67.10.05.01 -                 

158 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -                 

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

160 Din total capitol:

161 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 -                 

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

163 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 -                 

164 Crese 68.10.11 -                 

165 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 -                 

166 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -                 

167

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

APE                   (cod 70.10+74.10)
69.10

-                 -                      

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

169 Din total capitol:

170 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -                 -                      

171 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -                 

172 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -                 

173 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -                 

174 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -                 

175 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -                 -                      

176 Din total capitol:

177 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -                 

178 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -                 

179 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -                 -                      

180 Salubritate 74.10.05.01 -                 

181 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -                 

182 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 -                 -                      

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

184 Din total capitol:

185 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -                 -                      

186 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -                 

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

188 Din total capitol:

189 Agricultura 83.10.03 -                 -                      

190 Camere agricole 83.10.03.07 -                 

191 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -                 

192 Silvicultură 83.10.04 -                 

193 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -                 -                      

194 Din total capitol:

195 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -                 
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196 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -                 -                      

197 Din total capitol:

198 Alte actiuni economice 87.10.50 -                 

199 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.10 (1,075)            -                      

200 EXCEDENT     (cod 98.10.96) 98.10 -                 -                      

201 Excedentul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 98.10.96 -                 

202 DEFICIT 
1) 

        (cod 99.10.96) 99.10 1,075             -                      

203 Deficitul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 99.10.96 1,075             

204 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)49.10 3,100             -                      

205 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 50.10 -                 -                      

206 Alte servicii publice generale 54.10 -                 -                      

207 Din total capitol: -                 

208 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 -                 

209 Alte servicii publice generale 54.10.50 -                 

210 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)59.10 -                 -                      

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

212 Din total capitol: -                 

213 Ordine publica ( cod 61.10.03.04) 61.10.03 -                 -                      

214 Politie comunitara 61.10.03.04 -                 

215 Protec

ț

ie civilă 

ș

i protec

ț

ie contra incendiilor 61.10.05 -                 

216 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.10.50 -                 

217 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10 3,100             -                      

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

219 Din total capitol: -                 

220 Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03 -                 -                      

221 Învatamânt prescolar 65.10.03.01 -                 

222 Învatamânt primar 65.10.03.02 -                 

223 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 -                 -                      

224 Învatamânt secundar inferior   65.10.04.01 -                 

225 Învatamânt secundar superior   65.10.04.02 -                 

226 Invatamant profesional 65.10.04.03 -                 

227 Învatamânt postliceal 65.10.05 -                 

228 Învatamânt  nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04) 65.10.07 -                 -                      

229 Învatamânt special 65.10.07.04 -                 

230 Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 -                 -                      

231 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 -                 

232 Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 -                 

233 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.10.50 -                 

234 Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 3,100             -                      

235 Din total capitol: -                 

236 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 3,100             -                      

237 Spitale generale 66.10.06.01 3,100             -                      

238 Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 -                 

239 Servicii de sanatate publica 66.10.08 -                 

240 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 -                 -                      

241 Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 -                 

242 Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 -                 -                      

243 Din total capitol: -                 

244

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 ) 67.10.03 -                 -                      

245 Muzee 67.10.03.03 -                 
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246 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 -                 

247 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 -                 

248 Case de cultura 67.10.03.06 -                 

249 Camine culturale 67.10.03.07 -                 

250 Universitati populare 67.10.03.09 -                 

251 Presa 67.10.03.10 -                 

252 Edituri 67.10.03.11 -                 

253 Gradini botanice 67.10.03.15 -                 

254 Alte servicii culturale 67.10.03.30 -                 

255 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) 67.10.05 -                 -                      

256 Sport 67.10.05.01 -                 

257 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 -                 

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

259 Din total capitol:

260 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 -                 

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

262 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.10.05.02 -                 

263 Crese 68.10.11 -                 

264 Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 -                 

265 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50 -                 

266

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

APE                   (cod 70.10+74.10)
69.10

-                 -                      

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

268 Din total capitol:

269 Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) 70.10.03 -                 -                      

270 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.03.01 -                 

271 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.10.03.30 -                 

272 Servicii şi dezvoltare publică 70.10.04 -                 

273 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 -                 

274 Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 -                 -                      

275 Din total capitol:

276 Reducerea si controlul poluarii 74.10.03 -                 

277 Protectia biosferei si a mediului natural 74.10.04 -                 

278 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05 -                 -                      

279 Salubritate 74.10.05.01 -                 

280 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.10.05.02 -                 

281 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 -                 -                      

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

283 Din total capitol:

284 Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30) 80.10.01 -                 -                      

285 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30 -                 

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

287 Din total capitol:

288 Agricultura 83.10.03 -                 -                      

289 Camere agricole 83.10.03.07 -                 

290 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 -                 

291 Silvicultură 83.10.04 -                 

292 Transporturi ( cod 84.10.50) 84.10 -                 -                      

293 Din total capitol: -                 

294 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 -                 

295 Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 -                 -                      
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296 Din total capitol: -                 

297 Alte actiuni economice 87.10.50 -                 

298 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02 (25)                 -                      

299 EXCEDENT     (cod 98.10.97) 98.10 -                 -                      

300 Excedentul sec

ț

iunii de dezvoltare 98.10.97 -                 

301 DEFICIT 
1) 

        (cod 99.10.97) 99.10 25                  -                      

302 Deficitul sec

ț

iunii de dezvoltare 99.10.97 25                  

1) Finantat din excedentul anilor precedenti
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 SPITALUL JUDE

Ț

EAN DE URGEN

Ț

Ă SLOBOZIA

Paragraf 66.10.06.01 Spitale generale

                Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor IalomitaSpitalul Jude

ț

ean de Urgen

ț

ă Slobozia mii lei

TOTAL

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante la 31-12-

2014

0 1 2 3 4

1

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE 

DEZVOLTARE)              20,928                 1,895 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)              17,828                 1,895 

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) O1              17,828                 1,895 

4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10                7,858                       -   

5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 10.01                6,419                       -   

6 Salarii de baza 10.01.01                5,174                       -   

7 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05                   785                       -   

8 Alte sporuri 10.01.06                      -                         -   

9 Ore suplimentare 10.01.07                      -                         -   

10 Fond de premii 10.01.08                      -                         -   

11 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10                      -                         -   

12 Fond aferent platii cu ora 10.01.11                   460                       -   

13 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12                      -                         -   

14 Indemnizatii de delegare 10.01.13                      -                         -   

15 Indemnizatii de detasare 10.01.14                      -                         -   

16 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15                      -                         -   

17 Alocatii pentru locuinte 10.01.16                      -                         -   

18 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30                      -                         -   

19 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02                     22                       -   

20 Tichete de masa 10.02.01                     22                       -   

21 Norme de hrana 10.02.02                      -                         -   

22 Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03                      -                         -   

23 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04                      -                         -   

24 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05                      -                         -   

25 Alte drepturi salariale in natura 10.02.30                      -                         -   

26 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03                1,417                       -   

27 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01                   979                       -   

28 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02                     38                       -   

29 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03                   329                       -   

30 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04                     21                       -   

31 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05                      -                         -   

32 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06                     50                       -   

33

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) 20                9,960                 1,895 

34 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01                3,248                    483 

35 Furnituri de birou 20.01.01                     64                      15 

36 Materiale pentru curatenie 20.01.02                     35                        5 

37 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03                   976                        2 

38 Apa, canal si salubritate 20.01.04                     61                       -   

39 Carburanti si lubrifianti 20.01.05                     36                       -   

40 Piese de schimb 20.01.06                   270                      70 

41 Transport 20.01.07                   189                      45 

42 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08                     25                       -   

43 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09                   107                      16 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2015

Capitol 66.10  Sănătate

Subcapitol 66.10.06 Servicii medicale în unită

ț

i sanitare cu paturi

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN ______.02.2015

Nr. 
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44 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30                1,485                    330 

45 Reparatii curente 20.02                     13                        5 

46 Hrana (20.03.01+20.03.02) 20.03                   189                      72 

47 Hrana pentru oameni 20.03.01                   189                      72 

48 Hrana pentru animale 20.03.02                      -                         -   

49 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04                5,645                 1,191 

50 Medicamente 20.04.01                3,919                    601 

51 Materiale sanitare 20.04.02                   815                    228 

52 Reactivi 20.04.03                   672                    265 

53 Dezinfectanti 20.04.04                   239                      97 

54 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05                     54                        8 

55 Uniforme si echipament 20.05.01                      -                         -   

56 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03                       1                        1 

57 Alte obiecte de inventar 20.05.30                     53                        7 

58 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06                       6                       -   

59 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01                       6                       -   

60 Deplasari in strainatate 20.06.02                      -                         -   

61 Materiale de laborator 20.09                   151                      37 

62 Cercetare - dezvoltare 20.10                      -                         -   

63 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11                       2                       -   

64 Consultanta si expertiza 20.12                      -                         -   

65 Pregatire profesionala 20.13                       6                       -   

66 Protectia muncii 20.14                     10                       -   

67 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15                      -                         -   

68 Studii si cercetari 20.16                      -                         -   

69 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18                      -                         -   

70

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de 

interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 20.19                      -                         -   

71 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20                      -                         -   

72 Meteorologie 20.21                      -                         -   

73 Finantarea cheltuielilor din  domeniul apelor 20.22                      -                         -   

74 Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor 20.23                      -                         -   

75 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 24.01 la 20.24.03) 20.24                      -                         -   

76 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01                      -                         -   

77 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02                      -                         -   

78

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25                     19                       -   

79 Tichete cadou 20.27                      -                         -   

80 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30                   617                      99 

81 Reclama si publicitate 20.30.01                      -                         -   

82 Protocol si reprezentare 20.30.02                      -                         -   

83 Prime de asigurare non-viata 20.30.03                      -                         -   

84 Chirii 20.30.04                     68                      21 

85 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06                      -                         -   

86 Fondul Presedintelui / Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07                      -                         -   

87 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09                      -                         -   

88 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30                   549                      78 

89 TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30                      -                         -   

90 Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01                      -                         -   

91 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01                      -                         -   

92 Dobanzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02                      -                         -   

93 Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) 30.02                      -                         -   

94 Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01                      -                         -   

95 Dobanzi aferente creditelor externe contrate de ordonatorii de credite 30.02.02                      -                         -   

96 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03                      -                         -   
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97 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05                      -                         -   

98 Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03                      -                         -   

99 Dobanzi aferente imprumuturilor aferente din fondul de tezaur 30.03.01                      -                         -   

100 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02                      -                         -   

101 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03                      -                         -   

102 Dobanzi la operatiunile de leasing 30.03.05                      -                         -   

103 TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40                      -                         -   

104 Subvetii pentru acoperirea dierentelor de pret si tarif 40.03                      -                         -   

105

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la 

combustibili 40.20                      -                         -   

106 Alte subventii 40.30                      -                         -   

107 TILUL V  FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50                      -                         -   

108 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04                      -                         -   

109

TITLUL VI  TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01) 51                      -                         -   

110 Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49) 51.01                      -                         -   

111 Transferuri catre institutii publice 51.01.01                      -                         -   

112 Actiuni de sanatate 51.01.03                      -                         -   

113 Finan

ț

area aeroporturilor de interes local 51.01.05                      -                         -   

114

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru 

protectia copilului 51.01.14                      -                         -   

115

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru 

persoanele cu handicap 51.01.15                      -                         -   

116

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare 

catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate 51.01.24                      -                         -   

117

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in 

concediu pentru cresterea copilului 51.01.26                      -                         -   

118

Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor 

social 51.01.31                      -                         -   

119

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de 

asistenta medico-sociale 51.01.39                      -                         -   

120

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 51.01.46                      -                         -   

121 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole 51.01.49                      -                         -   

122 TITLUL VII   ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55                      -                         -   

123 A. Transferuri interne (cod 55.01.18) 55.01                      -                         -   

124 Alte transferuri curente interne 55.01.18                      -                         -   

125

Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică 

ș

i 

ale centralelor de termoficare 55.01.54                      -                         -   

126

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 

55.02.01+55.02.04) 55.02                      -                         -   

127 Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01                      -                         -   

128 Alte transferurii curente in strainatate 55.02.04                      -                         -   

129 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 -                   -                   

130 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 -                   -                   

131 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 -                   -                   

132 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -                   -                   

133 Tichete de cresa 57.02.03 -                   -                   

134 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 -                   -                   

135 TITLUL X  ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)59 10                    -                   

136 Burse 59.01 10                    -                   

137 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 59.02 -                   -                   

138 Programe pentru tineret 59.08 -                   -                   

139 Asociatii si fundatii 59.11 -                   -                   

140 Sustinerea cultelor 59.12 -                   -                   

141 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 -                   -                   

142 Despagubiri civile 59.17 -                   -                   

Pagina 3/6 TOTAL CHELTUIELI



TOTAL

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante la 31-12-

2014

0 1 2 3 4

Nr. 

crt.
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod 

indicator

Buget 2015

Prevederi anuale

143

Sume destinate finan

ț

ării programelor sportive realizate de structurile sportive 

de drept privat 59.20 -                   -                   

144 Actiuni cu caracter stiintific si social -cultural 59.22 -                   -                   

145 Sume aferente platii creantelor salariale 59.25 -                   -                   

146 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30 -                   -                   

147 Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuin

ț

e 59.35 -                   -                   

148 OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 80 + 81) 79 -                   -                   

149 TITLUL XV   IMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) 80 -                   -                   

150

Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din 

venituri proprii 80.03                      -                         -   

151 Alte imprumuturi 80.30 -                   -                   

152 TITLUL XVI  RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 -                   -                   

153 Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01 -                   -                   

154 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01 -                   -                   

155 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02 -                   -                   

156 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 -                   -                   

157 Diferene de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 -                   -                   

158 Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02 -                   -                   

159 Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 -                   -                   

160 Diferente de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02 -                   -                   

161 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 -                   -                   

162 TITLUL XVII  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -                   -                   

163 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -                   -                   

164 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 -                   -                   

165 Excedent 92.01.96 92.01 -                   -                   

166 Excedentul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 92.01.96 -                   -                   

167 Deficit 93.01.96 93.01 -                   -                   

168 Deficitul sec

ț

iunii de func

ț

ionare 93.01.96 -                   -                   

169 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 3,100               -                   

170

TITLUL VI  TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.02) 51                      -                         -   

171 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 -                   -                   

172 Transferuri pentru finantarea inverstitiilor la spitale 51.02.12 -                   -                   

173

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 

medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 51.02.22 -                   -                   

174

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor 

capitale in sanatate 51.02.23 -                   -                   

175

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii 

in sanatate 51.02.24 -                   -                   

176

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru 

finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in 

sanatate 51.02.25 -                   -                   

177

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru 

finantarea reparatiilor capitale in sanatate 51.02.26 -                   -                   

178

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru 

finantarea altor investitii in sanatate 51.02.27 -                   -                   

179

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul 

sanatatii 51.02.28 -                   -                   

180 Alte transferuri de capital către institu

ț

ii publice 51.02.29 -                   -                   

181 TITLUL VII   ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 -                   -                   

182

A. Transferuri interne (cod 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42) 55.01 -                   -                   

183 Programe cu finantare rambursabila 55.01.03 -                   -                   

184 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 55.01.08 -                   -                   

185 Programe ISPA 55.01.09 -                   -                   

186 Programe SAPARD 55.01.10 -                   -                   

187 Programe de dezvoltare 55.01.13 -                   -                   
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188 Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15 -                   -                   

189 Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28 -                   -                   

190 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 -                   -                   

191

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.18) 56                      -                         -   

192 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01                      -                         -   

193 Finantarea nationala** 56.01.01                      -                         -   

194 Finantarea Uniunii Europene** 56.01.02                      -                         -   

195 Cheltuieli neeligibile** 56.01.03                      -                         -   

196 Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02                      -                         -   

197 Finantarea nationala** 56.02.01                      -                         -   

198 Finantarea Uniunii Europene** 56.02.02                      -                         -   

199 Cheltuieli neeligibile** 56.02.03                      -                         -   

200 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 56.03                      -                         -   

201 Finantarea nationala** 56.03.01                      -                         -   

202 Finantarea Uniunii Europene** 56.03.02                      -                         -   

203 Cheltuieli neeligibile** 56.03.03                      -                         -   

204 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 56.04                      -                         -   

205 Finantarea nationala** 56.04.01                      -                         -   

206 Finantarea Uniunii Europene** 56.04.02                      -                         -   

207 Cheltuieli neeligibile** 56.04.03                      -                         -   

208 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 56.05                      -                         -   

209 Finantarea nationala** 56.05.01                      -                         -   

210 Finantarea Uniunii Europene** 56.05.02                      -                         -   

211 Cheltuieli neeligibile** 56.05.03                      -                         -   

212 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 56.07                      -                         -   

213 Finantarea nationala** 56.07.01                      -                         -   

214 Finantarea Uniunii Europene** 56.07.02                      -                         -   

215 Cheltuieli neeligibile** 56.07.03                      -                         -   

216 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 56.08                      -                         -   

217 Finantarea nationala** 56.08.01                      -                         -   

218 Finantarea Uniunii Europene** 56.08.02                      -                         -   

219 Cheltuieli neeligibile** 56.08.03                      -                         -   

220 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 56.15                      -                         -   

221 Finantarea nationala** 56.15.01                      -                         -   

222 Finantarea Uniunii Europene** 56.15.02                      -                         -   

223 Cheltuieli neeligibile** 56.15.03                      -                         -   

224 Alte facilitati si instrumente postaderare 56.16                      -                         -   

225 Finantarea nationala** 56.16.01                      -                         -   

226 Finantarea Uniunii Europene** 56.16.02                      -                         -   

227 Cheltuieli neeligibile** 56.16.03                      -                         -   

228 Mecanismul financiar SEE 56.17                      -                         -   

229 Finantarea nationala** 56.17.01                      -                         -   

230 Finantarea Uniunii Europene** 56.17.02                      -                         -   

231 Cheltuieli neeligibile** 56.17.03                      -                         -   

232 Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila 56.18                      -                         -   

233 Finantarea nationala** 56.18.01                      -                         -   

234 Finantarea Uniunii Europene** 56.18.02                      -                         -   

235 Cheltuieli neeligibile** 56.18.03                      -                         -   

236 CHELTUIELI DE CAPITAL ( cod 71+72+75) 70 3,100               -                   

237 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 3,100               -                   

238 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 3,100               -                   

239 Constructii 71.01.01 210                  -                   

240 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 2,830               -                   

241 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 -                   -                   
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242 Alte active fixe 71.01.30 60                    -                   

243 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 -                   -                   

244 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72 -                   -                   

245 Active financiare (cod 72.01.01) 72.01 -                   -                   

246 Participare la capitalul social a societatilor comerciale 72.01.01 -                   -                   

247 TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 75 -                   -                   

248 OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 81) 79 -                   -                   

249 TITLUL XVI  RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04) 81 -                   -                   

250 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finan

ț

area proiectelor cu finan

ț

are UE81.04 -                   -                   

251 TITLUL XVII  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -                   -                   

252 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -                   -                   

253 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 -                   -                   

254 Excedent 92.01.97 92.01 -                   -                   

255 Excedentul sec

ț

iunii de dezvoltare 92.01.97 -                   -                   

256 Deficit 93.01.97 93.01 -                   -                   

257 Deficitul sec

ț

iunii de dezvoltare 93.01.97 -                   -                   
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SPITALUL JUDE

Ț

EAN DE URGEN

Ț

Ă SLOBOZIA

     I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare

- mii lei  -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

Cheltuieli 

cumulate 

31/12/2014

PROGRAM    

2015

0 1 2=3+4 3 4

 1. Total surse de finanţare I 3,100.00 0.00 3,100.00

II 3,100.00 0.00 3,100.00

 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00

     din care: II 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

7103 Reparaţii capitale I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 3,100.00 0.00 3,100.00

II 3,100.00 0.00 3,100.00

7101 Active fixe I 3,100.00 0.00 3,100.00

II 3,100.00 0.00 3,100.00

7103 Reparaţii capitale I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

 1. Total surse de finanţare I 100.00 0.00 100.00

II 100.00 0.00 100.00

 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00

     din care: II 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

10 Venituri proprii( Buget autofinanţate ) I 100.00 0.00 100.00

II 100.00 0.00 100.00

7101 Active fixe I 100.00 0.00 100.00

II 100.00 0.00 100.00

 1. Total surse de finanţare I 110.00 0.00 110.00

II 110.00 0.00 110.00

 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00

     din care: II 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

10 Venituri proprii( Buget autofinanţate ) I 110.00 0.00 110.00

II 110.00 0.00 110.00

7101 Active fixe I 110.00 0.00 110.00

II 110.00 0.00 110.00

 1. Total surse de finanţare I 2,890.00 0.00 2,890.00

II 2,890.00 0.00 2,890.00

 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

TOTAL GENERAL

C. Alte cheltuieli de investiţii 

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

ANEXA 4

LA HOTĂRÂREA NR. _____/_____.02.2015

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE 

PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
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CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

Cheltuieli 

cumulate 

31/12/2014

PROGRAM    

2015

0 1 2=3+4 3 4

     din care: II 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

7103 Reparaţii capitale I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 2,890.00 0.00 2,890.00

II 2,890.00 0.00 2,890.00

7101 Active fixe I 2,890.00 0.00 2,890.00

II 2,890.00 0.00 2,890.00

7103 Reparaţii capitale I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

 1. Total surse de finanţare I 2,830.00 0.00 2,830.00

II 2,830.00 0.00 2,830.00

 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00

     din care: II 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 2,830.00 0.00 2,830.00

II 2,830.00 0.00 2,830.00

7101 Active fixe I 2,830.00 0.00 2,830.00
II 2,830.00 0.00 2,830.00

 1. Total surse de finanţare I 60.00 0.00 60.00

II 60.00 0.00 60.00

 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00

     din care: II 0.00 0.00 0.00

7103 Reparaţii capitale I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 60.00 0.00 60.00

II 60.00 0.00 60.00

7101 Active fixe I 60.00 0.00 60.00

II 60.00 0.00 60.00

 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00

     din care: II 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

7103 Reparaţii capitale I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

7103 Reparaţii capitale I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

 1. Total surse de finanţare I 3,100.00 0.00 3,100.00

II 3,100.00 0.00 3,100.00

10 Venituri proprii ( Buget autofinanţate ) I 3,100.00 0.00 3,100.00

II 3,100.00 0.00 3,100.00

7101 Active fixe I 3,100.00 0.00 3,100.00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate şi alte studii

TOTAL GENERAL

e. alte cheltuieli asimilate investiţiilor

TOTAL GENERAL

CAPITOL 66.10

TOTAL GENERAL

b. dotări independente

TOTAL GENERAL



CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

Cheltuieli 

cumulate 

31/12/2014

PROGRAM    

2015

0 1 2=3+4 3 4

II 3,100.00 0.00 3,100.00

7103 Reparaţii capitale I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00



SPITALUL JUDE

Ț

EAN DE URGEN

Ț

Ă SLOBOZIA

II . Credite bugetare mii lei

I

II

buget local alte surse credit intern

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 3,100.00 0.00 3,100.00 3,070.00 30.00 0.00

II 3,100.00 0.00 3,100.00 3,070.00 30.00 0.00

I 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

II 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

66.10 I 100.00 0.00 100.00 100.00

II 100.00 0.00 100.00 100.00

I 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00

II 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00

2 66.10 Refunc

ț

ionalizare 

ș

i modernizare bloc alimentar I 80.00 0.00 80.00 80.00

II 80.00 0.00 80.00 80.00

3 66.10 I 30.00 0.00 30.00 30.00

II 30.00 0.00 30.00 30.00

I 2,890.00 0.00 2,890.00 2,860.00 30.00 0.00

II 2,890.00 0.00 2,890.00 2,860.00 30.00 0.00

I 3,100.00 0.00 3,100.00 3,070.00 30.00 0.00

II 3,100.00 0.00 3,100.00 3,070.00 30.00 0.00

Anexa nr.4a

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

din care

B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI

TOTAL GENERAL INVESTITII

1. BUGET INSTITUŢII FINANŢATE INTEGRAL / PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE

Centrul de recoltare1

Reabilitare ambulatoriu de specialitate

OBIECTIVE DE INVESTIŢII  - ANUL 2015

I .  Credite de angajament

Nr. 

crt.

SUBCAPITOL Valoarea 

decontată până 

la 31.12.2014

Program anul 2015AmplasamentObiectivul de investiţii Valoare 

obiectiv de 

investiţii

TOTAL 



SPITALUL JUDE

Ț

EAN DE URGEN

Ț

Ă SLOBOZIA

II. Credite bugetare

mii lei

I Decontat 

II pana la

12/31/2014 buget 

local

alte 

surse

I 0.00 2,890.00 2,860.00 30.00

II 0.00 2,890.00 2,860.00 30.00

I 0.00 30.00 30.00

II 0.00 30.00 30.00

2 66.10 I 0.00 100.00 100.00

II 0.00 100.00 100.00

3 66.10 I 0.00 300.00 300.00

II 0.00 300.00 300.00

4 66.10 RMN I 0.00 2,400.00 2,400.00

II 0.00 2,400.00 2,400.00

5 66.10 Refunc

ț

ionalizare 

ș

i modernizare 

bloc alimentar

I 0.00 28.00 28.00

II 0.00 28.00 28.00

6 66.10 Reabilitare ambulatoriu de 

specialitate

I 0.00 32.00 32.00

II 0.00 32.00 32.00

I 0.00 2890.00 2860.00 30.00

II 0.00 2890.00 2860.00 30.00

Anexa nr.4b

DALI

dotări independente

1

dotări independente

Sta

ț

ie sterilizator abur

TOTAL

dotări independente

TOTAL GENERAL

66.10 Aparat BTL

1.BUGET INSTITUTII FINANTATE INTEGRAL/PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Lămpi scialitice

DALI

dotări independente

 ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - ANUL 2015

I. Credite de angajament

Nr. 

crt.

SUBCAPITO

L

Program anul 2015Obiectivul de investitii

din care

AmplasamentTipul cheltuielii



SPITALUL JUDE

Ț

EAN DE URGEN

Ț

Ă SLOBOZIA

Specificaţie Număr 

maxim de

salariaţi

permanenţi 

şi temporari 

în anul 2015

1 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 919 5,174.00

Total

919 5,174.00

            * Mentionam ca fondul aferent salariilor de baza necesar pentru anul 2015 este de 21.600 mii lei . Diferenta de 16.426

mii lei, urmand a fi prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli in momentul in care se vor incheia contracte de suplimentare 

cu Casa de Asigurari Ialomita si Directia de Sanatate Publica Ialomita.

Fond aferent 

salariilor de 

bază pe anul 

2015 (mii lei) *

ANEXA NR. 5 

LA HOTĂRÂREA NR. _______ DIN _____.02.2015

                NUMARUL DE SALARIAŢI ŞI  FONDUL SALARIILOR DE BAZĂ 

PE ANUL 2015
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Cod FP – 07 – 06, vers.1 

 
 

 

    

      

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 -Expunerea de motive nr.640 din 27.01.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

Examinând : 

-Raportul nr. 645   din 27.01.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

-Raportul nr. 990 din 06.02.2015  al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

-Raportul nr.1025 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiară şi 

agricultură; 

-Nota de fundamentare nr.62 din 19.01.2015 a SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, 

În conformitate cu : 

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 12. din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 4 alin. (1) lit.a), precum şi ale art. 7 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 

-prevederile art. 3 punctul 5 litera b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

94 din 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările 

ulterioare; 

-prevederile art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 din 2014; 

 -prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2032 din 19.12.2013 

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015, al SC Drumuri şi 

Poduri SA Ialomiţa, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-8 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi 

depăşită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, dacă sunt realizate veniturile prevăzute, proporţional cu nivelul de realizare a 

acestora. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică. 

 

Art.4. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire , SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, urmând să fie 

publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

          

          Ştefan MUŞOIU 

                                                                                   Contrasemnează 

                                                                        Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                            Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

Nr. 11 

Adoptată la Slobozia 

Astăzi  10.02.2015                                                                                      Rd/Oc 

                                                                                                                         Şt.D. 

                                                                                                                             2ex 

 

 

 



BVC 2015 sintetic

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

mii lei

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 16440 10500 63.87 10710 10924 102.0 102.0

1 2 16373 10480 64.01 10689.6 10903 102.0 102.0

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3 0 0 00.0 0 0 0 0

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4 0 0 00.0 0 0 0 0

2 5 67 20 29.85 20 21 102.0 102.0

3 6 0 0 00.00 0 0 0 0

II 7 16240 10290 63.36 10496 10706 102.0 102.0

1 8 16140 10280 63.69 10485.6 10695 102.0 102.0

A. 9 12284 7722 62.86 7876 8034 102.0 102.0

B. 10 117 89 76.07 91 93 102.0 102.0

C.
11 2479 2355 95.00 2402 2450 102.0 102.0

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 1644 1641 99.82 1674 1707 102.0 102.0

C1 ch. cu salariile 
13 1497 1497 100.00 1527 1557 102.0 102.0

C2 bonusuri
14 147 144 97.96 147 150 102.0 102.0

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15 0 0 0.00 00 0 0.0 0.0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16 0 0 0.00 0 0 0 0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 

conducere si control, comisii si comitete

17 338 292 86.39 298 304 102.0 102.0

C5
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi 

alte obligaţii legale 18 497 422 84.91 430 439 102.0 102.0

D. 19 1260 114 9.05 116 119 102.0 102.0

2 20 100 10 10.00 10 10 102.0 102.0

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2015

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat/ 

Preliminat  an 

precedent (N-

1)2014

Propuneri  

an curent (N)               

2015

%       

Estimări an 

N+1      

2016

Estimări 

an N+2    

2017

%

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Anexa nr.1 la Hotărârea CJ Ialomiţa nr._____ din ______2015

Claudia
Typewritten Text
11

Claudia
Typewritten Text
10.02
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3 21 0 0 0 0

III 22 200 210 105.00 214 218 102.0 102.0

IV 23 30 32 106.67 33 33 102.0 102.0

V
24 170 178 104.71 182 185 102.0 102.0

1 25 10 11 110 11 11 102.0 102.0

2
26 0 0 0 0 0 0 0

3 27 0 0 0 0 0 0 0

4

28 0 0 0 0 0 0 0

5 29 0 0 0 0 0 0 0

6
30 160 167 104.4 170 174 0.0 0.0

7

31 16 17 106.3 17 18 102.0 0.0

8

32 80 84 105.0 86 87 102.0 0.0

a)
33 0 0 0 0

b)
33a 80 84 105.0 86 86 102.0 100.0

c) 34 0 0

9
35 64 66 103.1 67 69 0.0 0.0

VI 36 0 0 0.0 0

VII
37 0 0 0.0 0 0 0 0

a) 38 0 0 0.0 0 0 0 0

b) 39 0 0 0.0 0 0 0 0

c) 40 0 0 0.0 0 0 0 0

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 

PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate 

din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor 

necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 

28, 29

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,  dar nu 

mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 

operatorului economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 

autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 

companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar 

de stat, din care: 

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 

repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii
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d) 41 0 0 0.0 0 0 0 0

e) 42 0 0 0.0 0 0 0 0

VIII 43 1274 456 35.8 0 0 0.0 0.0

1 44 0 0 0.0 0 0 0 0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45 0 0 0.0 0 0 0 0

IX 46 1274 456 35.8 0 0 0.0 0.0

X 47

1 48 64 64 100.00 64 64 100.0 100.0

2 49 60 60 100.00 60 60 100.0 100.0

3
50 2283 2279 99.82 2325 2371 102.0 102.0

4
51 2079 2079 100.00 2121 2163 102.0 102.0

5
52 272.88 174.67 64.01 178.16 181.7232 102.0 102.0

6
53

7 54 987.83 980.0 99.21 980 980 100.0 100.0

8 55

9 56

cheltuieli cu reclama si publicitate

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială  (Rd.12/Rd.49)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu 

salariile (lei/persoană)  (Rd.13/Rd.49)/12*1000

Creanţe restante

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 

lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 

(cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        (Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

mii lei

Propuneri 

an curent 

(N)     2015

%

conform 

Hotararii 

C.A.

conform 

HG/Ordin 

comun

0 3 4a 4 5 6 7

I. 1 15200 16440 10500 63.869

1
2 15100 16373 10480 64.008

a)
3 15100 16094 10480 65.12

a1) din vânzarea produselor 4 2000 1483 1000 67.431

a2) din servicii prestate 5 13100 14598 9467 64.851

a3) din redevenţe şi chirii 6 0 13 13 100

a4) alte venituri 7 0 0 0 0

b) 8 0 6 0 0

c)
9 0 0 0 0

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10 0 0 0 0

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11 0 0 0 0

d) 12 0 0 0 0

e)
13 0 0 0 0

f)
14 0 273 0 0

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent (N-1)  2014

 Aprobat
 Preliminat / 

Realizat         

2014

 Propuneri 7=6/5

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 

care: 

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 

cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei în curs de 

execuţie

alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Anexa nr.2  la Hotărârea CJ Ialomiţa 

nr._____ din ______2015

Claudia
Typewritten Text
11

Claudia
Typewritten Text
10.02
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f1) din amenzi şi penalităţi 15 0 0 0 0

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.18+Rd.19), din care: 16 0 0 0 0

 - active corporale 17 0 0 0 0

 - active necorporale 18 0 0 0 0

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0

f5) alte venituri 21 0 273 0 0

2
22 100 67 20 29.85

a) 23 0 0 0 0

b) 24 0 0 0 0

c) 25 60 34 0 0.00

d) 26 40 33 20 60.61

e) 27 0 0 0 0

3 28 0 0 0 0

II 29 14880 16240 10290 63.362

1
30 14600 16140 10280 63.693

31 10805 12468 7722 61.935

A1
32 9355 10661 6558 61.514

a) 33 6865 1910 1036 54.24

b) 34 1936 8102 5070 62.577

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 607 520 280 53.846

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1329 1633 880 53.889

c)
37 43 48 34 70.833

d) 38 511 601 418 69.55

e) 39 0 0 0 0

A2
40 188 84 82 97.619

a) 41 100 50 48 96

b) 42 18 18 18 100

Venituri financiare 

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

din imobilizări financiare

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 

care: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din 

care: 

Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar
cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:
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b1)
 - către operatori cu capital integral/majoritar de 

stat 43 18 18 18 100

b2)  - către operatori cu capital privat 44 0 0 0 0

c) 45 70 16 16 100

A3

46 1262 1723 1082 62.80

a) 47 0 0 0 0

b)
48 0 0 0 0

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0 0 0 0

c)
50 5 2 2 100

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 3 1 1 100

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 52 0 0 0 0

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 2 1 1 100

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 54 0 0 0 0

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, 

studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau 

noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu  modificările 

ulterioare 55 0 0 0 0

 - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0

d)
57 0 0 0 0

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 0 0 0

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si 

sociale 60 0 0 0 0

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 0 0

e) 62 481 54 49 90.741

f) 63 1 12 10 83.333

64 1 12 10 83.333

65 1 12 10 83.333

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+   

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

(Rd.51+Rd.53), din care:

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), 

din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 

care:cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din      - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna
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66 0 0 0 0

g) 67 23 20 15 75

h) 68 54 14 15 107.14

i)
69 40 30 26 86.67

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 15 12 12 100

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 

tehnicii de calcul 71 10 10 10 100

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 6 1 2 200

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale 

şi necorporale, din care: 73 5 5 0 0

      -aferente bunurilor de natura domeniului public     

74 0 0 0 0

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 

personalului de conducere cf. Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 0 0 0 0

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 

anunţuri 77 4 2 2 100

j) 78 658 1591 965 60.65

79 105 89 89 100

a)
80 0 0 0 0

b)
81 0 0 0 0

c) 82 0 0 0 0

d) 83 29 7 7 100

e) 84 6 1 1 100

f) 85 70 81 81 100

86 2438 2479 2355 94.99

C0 87 1645 1644 1641 99.82

C1
88 1440 1497 1497 100

89 1303 1357 1377 101.47

90 137 140 120 85.714

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor 

minerale

ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice 

şi resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi 

impozite cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli C. Cheltuieli cu personalul 

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

 a) salarii de bază

 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului 

de bază (conform CCM)
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91

C2
92 205 147 144 97.959

93 0 0 0 0

 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 94 0 0 0 0

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95 0 0 0 0

96 160 103 100 97.087

97 0 0 0 0

98 24 25 25 100

99 21 19 19 100

C3
100 0 0 0 0

101 0 0 0 0

102 0 0 0 0

103 0 0 0 0

C4

104 347 338 292 86.391

105 0 0 0 0

-componenta fixă 106 0 0 0 0

-componenta variabilă 107 0 0 0 0

108 347 338 292 86.391

-componenta fixă 109 247 247 247 100

-componenta variabilă 110 100 91 45 49.451

111 0 0 0 0

112 0 0 0 0

 c) alte bonificaţii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din 

care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, din care:

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanţă;

d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul 

obtinut în anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), 

din care:

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 

disponibilizărilor de personal

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor 

hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 

privatizarii, administrator special, alte comisii si 

comitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 

supraveghere, din care:

c) pentru AGA şi cenzori

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit 

legii
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C5

113 446 497 422 84.909

114 335 367 289 78.747

115 7 9 9 100

116 83 96 100 104.17

117 0 0 0 0

118 0 0 0 0

119 21 25 24 96

120 1252 1104 114 10.326

a)
121 0 0 0 0

122 0 0 0 0

123 0 0 0 0

b) 124 0 0 0 0

c)
125 0 0 0 0

d) 126 0 0 0 0

e)
127 1242 1165 163 13.991

f) 
128 10 -61 -49 80.328

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 49 62 63 101.61

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a 

salariaţilor 130 25 20 21 105

f1.2)
- provizioane in legatura cu contractul de 

mandat 130a 24 42 42 100.00

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru 

depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 39 123 112 91.057

f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 39 123 112 91.057

 - din participarea salariaţilor la profit 133 39 123 112 91.057

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din 

care: 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 

c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  

sănătate

d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale 

aferente  fondului de salarii

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de 

pensii
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din 

care:
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), 

din care:

     - către bugetul general consolidat

     - către alţi creditori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 

personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:
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 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 

activelor circulante 134 0 0 0 0

 - venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0

2
136 280 100 10 10

a)
137 140 69 8 11.594

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 70 69 8 11.59

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 70 0 0 0

b)
140 2 0 0 0

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 0 0 0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 2 0 0 0

c) 143 138 31 2 6.45

3 144 0 0 0 0

0 0 0 0

III 145 320 200 210 105

venituri neimpozabile 146 0 0 0 0

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0 0 0 0

IV 148 49 30 32 106.67

V 149 0 0 0 0

1 150 1645 1644 1641 99.82

2 151 1440 1497 1497 100

3 152 80 64 64 100

4 153 68 60 60 100

5 a)

154 1765 2079 2079 100

 b)

155 2016 2283 2279 99.818

6 a)
156 222.06 272.88 174.67 64.01

b)

157 0 0 0 0

c1)
158 0 0 0 0

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din 

care: 

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

(Rd.141+Rd.142), din care:

alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.88)

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi 

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 

cheltuielilor cu salariile              

(Rd.151/Rd.153)/12*1000
Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 

(Rd.150/Rd.153)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 

W=QPF/Rd.153
Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unităţi 

fizice, din care



BVC 2015 analitic

 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 0 0 0 0

 - pret mediu (p) 160 0 0 0 0

 - valoare=QPF x  p 161 0 0 0 0

 - pondere in venituri totale de exploatare =   

Rd.161/Rd.2 162 0 0 0 0

7 163 0 0 0 0

8 164 0 0 0 0

 - de la operatori cu capital integral/majoritar de 

stat 165 0 0 0 0

 - de la operatori cu capital privat 166 187 0 0 0

 - de la bugetul de stat 167 0 0 0 0

 - de la bugetul local 168 0 0 0 0

 - de la alte entitati 169 0 0 0 0

Plăţi restante

Creanţe restante, din care: 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Mii lei

Nr 

Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat
0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: 12950 14500 111.97 15200 16440 108.16

1 Venituri din exploatare 12,910 14,341 111.08 15,100 16,373 108.43

2. Venituri financiare 40 159 397.5 100 67 67.00

3. Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0

Prevederi an precedent (N-1)

2014 %        

7=6/5

Anexa nr.3 la Hotărârea CJ Ialomiţa nr._____ 

din ______2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

INDICATORI Prevederi an( N-2)    2013 %        

4=3/2
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

INDICATORI Nr. rd.
 an curent 

(N)2015
Trim I Trim II Trim III Trim IV

0 1 2 3 7 8 9

I. 1 10500 400 1600 6600 10500

1 2 10480 396 1590 6584 10480

a)
3 10480 396 1590 6584 10480

a1) din vânzarea produselor 4 1000 0 400 800 1000

a2) din servicii prestate 5 9467 393 1184 5775 9467

a3) din redevenţe şi chirii 6 13 3 6 9 13

a4) alte venituri 7 0 0 0 0 0

b) 8 0 0 0 0 0

c)
9 0 0 0 0 0

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10 0 0 0 0 0

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11 0 0 0 0 0

d) 12 0 0 0 0 0

e) 13 0 0 0 0 0

f)
14 0 0 0 0 0

f1) din amenzi şi penalităţi 15 0 0 0 0 0

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.18+Rd.19), din care: 16 0 0 0 0 0

 - active corporale 17 0 0 0 0 0

 - active necorporale 18 0 0 0 0 0

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0

f5) alte venituri 21 0 0 0 0 0

2 22 20 4 10 16 20

a) 23 0 0 0 0 0

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 

Nr. Crt

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei 

de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), 

din care:din imobilizări financiare

Anexa nr.4 la Hotărârea CJ Ialomiţa 

nr._____ din ______2015
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b) 24 0 0 0 0 0

c) 25 0 0 0 0 0

d) 26 20 4 10 16 20

e) 27 0 0 0 0 0

3 28 0 0 0 0 0

II 29 10290 1052 2763 6989 10290

1 30 10280 1050 2759 6982 10280

31 7722 402 1509 5075 7722

A1 32 6558 257 1012 4124 6558

a) 33 1036 48 174 657 1036

b) 34 5070 190 761 3181 5070

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 280 11 43 177 280

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 880 33 133 556 880

c) 37 34 4 14 24 34

d) 38 418 15 63 262 418

e) 39 0 0 0 0 0

A2
40 82 20 41 62 82

a) 41 48 12 24 36 48

b) 42 18 4 9 14 18

b1)  - către operatori cu capital integral/majoritar de 

stat
43 18 4 9 14 18

b2)  - către operatori cu capital privat 44 0 0 0 0 0

c) 45 16 4 8 12 16

A3
46 1082 125 456 889 1082

a) 47 0 0 0 0 0

b) 48 0 0 0 0 0

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0 0 0 0 0

c)
50 2 1 1 2 2

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 1 1 1 1 1

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare
52 0 0 0 0 0

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 1 0 0 1 1

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 

care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din 

care: Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventarcheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ 

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

(Rd.51+Rd.53), din care:
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 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 54 0 0 0 0 0

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, 

studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau 

noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu  modificările 55 0 0 0 0 0

 - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 0

d) 57 0 0 0 0 0

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0 0

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 0 0 0 0

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si 

sociale 60 0 0 0 0 0

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 0 0 0

e) 62 49 12 24 37 49

f) 63 10 2 5 8 10

64 10 2 5 8 10

65 10 2 5 8 10

66 0 0 0 0 0

g) 67 15 3 7 11 15

h) 68 15 3 7 11 15

i) 69 26 4 12 20 26

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 12 3 6 9 12

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 

tehnicii de calcul
71 10 1 4 7 10

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 2 0 1 2 2

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale, din care:
73 0 0 0 0 0

      -aferente bunurilor de natura domeniului public      -

aferente bunurilor de natura domeniului public      -
74 0 0 0 0 0

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 

personalului de conducere cf. Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 0 0 0 0 0

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 

anunţuri 77 2 0 1 2 2

j) 78 965 100 400 800 965

79 89 21 43 68 89

a)
80 0 0 0 0 0

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 

care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 

care:cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din      - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor minerale
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b) 81 0 0 0 0 0

c) 82 0 0 0 0 0

d) 83 7 1 3 6 7

e) 84 1 0 0 1 1

f) 85 81 20 40 61 81

86 2355 576 1175 1766 2355

C0 87 1641 410 820 1231 1641

C1 88 1497 374 748 1123 1497

89 1377 344 688 1033 1377

90 120 30 60 90 120

91 0 0 0 0 0

C2 92 144 36 72 108 144

93 0 0 0 0 0

 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 94 0 0 0 0 0

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 0 0 0 0 0

96 100 25 50 75 100

97 0 0 0 0 0

98 25 7 13 19 25

99 19 4 9 14 19

C3 100 0 0 0 0 0

101 0 0 0 0 0

102 0 0 0 0 0

103 0 0 0 0 0

C4
104 292 72 145 218 292

105 0 0 0 0 0

-componenta fixă 106 0 0 0 0 0

-componenta variabilă 107 0 0 0 0 0

108 292 72 145 218 292

-componenta fixă 109 247 61 123 185 247

-componenta variabilă 110 45 11 22 33 45

ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice şi 

resursele mineralech. cu taxa de licenţă

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi 

impozite cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), 

din care:
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

 a) salarii de bază

 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 

bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanţă;

d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul obtinut 

în anul precedente) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), 

din care:a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 

disponibilizărilor de personalb) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor 

hotărâri judecătoreşti

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 

privatizarii, administrator special, alte comisii si Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 

supraveghere, din care:
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111 0 0 0 0 0

112 0 0 0 0 0

C5 113 422 105 210 317 422

114 289 72 144 217 289

115 9 2 4 7 9

116 100 25 50 75 100

117 0 0 0 0 0

118 0 0 0 0 0

119 24 6 12 18 24

120 114 40 32 73 114

a) 121 0 0 0 0 0

122 0 0 0 0 0

123 0 0 0 0 0

b) 124 0 0 0 0 0

c) 125 0 0 0 0 0

d) 126 0 0 0 0 0

e)
127 163 40 81 122 163

f) 128 -49 0 -49 -49 -49

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 63 0 63 63 63

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a 

salariaţilor 130 21 0 21 21 21

f1.2)
- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a 42 0 42 42 42

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru 

depreciere sau pierderi de valoare , din care:
131 112 0 112 112 112

f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:
132 112 0 112 112 112

- provizioane din participarea salariatilor la profit 133 112 0 112 112 112

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 

activelor circulante
134 0 0 0 0 0

 - venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 0

2 136 10 2 4 7 10

a) 137 8 2 4 6 8

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 8 2 4 6 8

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0 0 0 0 0

b) 140 0 0 0 0 0

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 0 0 0 0

c) pentru AGA şi cenzori

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 

c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  

sănătated) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale aferente  

fondului de salariie) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de pensii

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din 

care:     - către bugetul general consolidat

     - către alţi creditori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 

personalului

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), 

alte cheltuieli
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b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0 0 0 0 0

c) 143 2 0 0 1 2

3 144 0 0 0 0 0

III 145 210 -652 -1163 -389 210

venituri neimpozabile 146 0 0 0 0 0

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0 0 0 0 0

IV 148 32 0 0 0 32

V 149 0 0 0 0 0

VI 150 0 0 0 0 0

VII Număr mediu lunar de personal pe trimestru 151 60 60 60 60 60

VIII 152 64 64 64 64 64

alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

Plăţi restante

Creanţe restante 

Număr efectiv de personal la sfârţitul fiecărui trimestru
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 5  la Hotărârea CJ Ialomiţa nr._____ din ______2015

mii lei

Aprobat
Realizat/ 

Preliminat

an curent 

(N)2015

an N+1 

2016

an N+2 

2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1354 1274 456 0 0

1 Surse proprii, din care: 1354 1274 456 0 0

  a) - amortizare 1242 1165 163 0 0

  b) - profit 0 0 0 0

2 Alocaţii de la buget - - - - -

3 Credite bancare, din care: - - - - -
  a) - interne - - - - -
  b) - externe - - - - -

4 Alte surse, din care: 112 109 293 - -

  - surse din amortizare disponibil din anii precedenti 112 109 293 - -

  - (denumire sursă) - - - - -

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1354 1274 456

1 Investiţii în curs, din care: - - - - -

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - 326 - - -

   - Autobasculanta MAN(noua TGS 26360 6X4 296 326

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -
   - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -

   - (denumire obiectiv) - - - - -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, 

exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -

   - (denumire obiectiv)

Valoare

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI

Data 

finalizării 

investiţiei

an precedent (N-1)  2014
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2 Investiţii noi, din care: 296 326

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 296 326

-autobasculanta MAN (noua TGS 26360 6x4 296 326

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -

   - (denumire obiectiv) - - - - -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -

   - (denumire obiectiv) - - - - -

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, 

exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -

   - (denumire obiectiv) - - - - -

3

Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din 

care: - - - - -

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - - - - -

   - (denumire obiectiv) - - - - -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -

   - (denumire obiectiv) - - - - -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -

   - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, 

exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: - - - - -

   - (denumire obiectiv)

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) - - - - -

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 1058 948 456 0 0

   a) - interne 1058 948 456 0 0

   b)- externe
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Anul 2015

Mii lei

Total

an curent 

(N)

încasări 

creanţe
credite alte surse

0 1 3=4+5+6 4 5 6 7=2-3 8 9=7-8 10 11=9-10

1.

TOTAL                              

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

   1a.  - buget general consolidat NU ESTE CAZUL
   1b.  - alţi creditori

Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor

Nr. 

Crt.
Plăţi restante 

Reduceri Sold final an 

curent (N)

Reduceri 

Total            

an N+1

Sold final 

an N+1

Anexa nr.6  la Hotărârea CJ Ialomiţa                          

nr._____ din ______2015

din care: Surse  an curent (N)

Reduceri 

Total        

an N+2

Sold final 

an N+2
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Anexa nr.7  la Hotărârea CJ Ialomiţa nr._____ din ______2015

Mii lei

TOTA

L din 

care:

rate
dobân

zi 

difere

nţe 

de 

curs 

nefav

orabil

e

comisi

oane

TOTA

L din 

care:

rate
dobânz

i 

diferenţe 

de curs 

nefavora

bile

comisio

ane

TOTA

L din 

care:

rate dobânzi 

diferenţ

e de 

curs 

nefavor

abile

comisi

oane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4665 5 456 466 456 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4665 456 466 456 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4665 456 466 456 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate 

Nr.crt.

Valoarea 

imprumutul

ui conform 

contractulu

i

Perioada 

de 

ramburs

are în ani

Sold sf. an 

precedent       

(N-1)

Valoarea anuală scadentă în anul 

curent (N)     2015                                 

Valoarea anuală scadentă în anul N+1   

2016                              

Valoarea anuală scadentă în anul N+2    

2017                     

0

A .Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investiţii

Total B

Total 

Gener

al A+B
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Anexa 8

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

mii lei

Rezultat 

brut (+/-)

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct. I

1 X X

2 X X

NU ESTE CAZUL

X X

Pct. 

II

1 X X

2 X X

X X

X X
Pct. 

III

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 

Nr.

crt.
Măsuri

Termen de 

realizare

an precedent (N-1)  

2014
an curent (N) 2015 an N+1  2016 an N+2  2017

 Preliminat / Realizat   Influenţe (+/-)  Influenţe   (+/-)  Influenţe  (+/-)

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut 

şi reducere a plăţilor restante 
Măsura 1…………………….

Măsura 2…………………….

.

.

.

.

.

TOTAL Pct. I

Cauze care diminuează efectul măsurilor 

prevăzute la Pct. I

Cauza 1…………………….

Cauza 2…………………….

Anexa nr.8  la Hotărârea CJ Ialomiţa                               

nr._____ din ______2015

Cauza n………………….

TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării capitalului social al 

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 638 din 27.01.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Adresa nr. 1420 din 17.12.2014 a S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa; 

 - Raportul nr. 846  din 02.02.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 847 din  02.02.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr.1026 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

- Raportul nr.991 din 06.02.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr.1101 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 17 şi art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) şi alin. (5) lit. a) punctul 12 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 210 - 220
1
 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 35 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 192, art. 212, art. 223 alin.(2) şi art. 224 alin.(2) din                    

Codul Civil, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art.1 Se aprobă în numele şi în interesul judeţului Ialomiţa participarea la 

capitalul social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa cu un aport în numerar                   

de 470.000 lei.  

 

 Art.2 Se aprobă majorarea capitalului social subscris şi vărsat al                             

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa cu suma prevăzută la art.1, prin emisiunea unui 

număr de 188.000 acţiuni noi, cu valoare nominală de 2,50 lei/acţiune. 
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 Art.3 Se mandatează domnul Ghibanu Ştefan – administrator al                          

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, să întocmească documentele necesare şi să 

semneze la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa toate 

actele privind majorarea capitalului social al societăţii. 

 

 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

  

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 

Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,    

                             Contrasemnează, 

       Ştefan MUŞOIU                                Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                    Adrian – Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 12                                              

Adoptată la Slobozia                         Rd/Oc 

Astăzi 10.02.2015                                                                                                               TGV                    
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei  

de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie  

publică „Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 883 din 03.02.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 892 din 03.02.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr. 1102 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 1027 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 

- Raportul nr. 992 din 06.02.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,  

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 119 - art. 125 din Legea administraţiei publice locale 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului nr. 289/2170/2013 al Departamentului pentru Proiecte de 

Infrastructură şi Investiţii şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013; 

 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, 
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 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 (1) Se aprobă documentaţia de atribuire a acordului cadru de achiziţie 

publică „Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene”, prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2) Procedura de atribuire a acordului cadru de achiziţie publică având ca 

obiect servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene, este “ licitaţie deschisă”. 

             (3) Criteriul de atribuire a acordului cadru prevăzut la alin. (1) este „în mod 

exclusiv, preţul cel mai scăzut”. 

 

 Art.2(1) Se numeşte comisia de evaluarea ofertelor pentru atribuirea acordului 

cadru de achiziţie publică „Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene”, în 

următoarea componenţă: 

 

Preşedinte cu drept de vot:  

         - Maria DINU – consilier Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu; 

Membri:  

         - Mirela Genina PREDA – consilier juridic Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu;      

         - Gheorghe PROCA – consilier juridic Direcţia Coordonare Organizare; 

        - Adrian Iulian NICOARĂ – consilier Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 

        - Mihaela Laura VOINESCU – consilier Direcţii Achiziţii şi Patrimoniu,   

 

Membri de rezervă: 

         - Rodica STOICA – şef serviciu Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu; 

         - Marius HRISTESCU -  consilier Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu. 

                 

 (2) Comisia prevăzută la alin.(1) îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 - deschide ofertele şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta; 

- verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi, în cazul în care 

acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; 

 - verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 

modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini; 

 - verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 

încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică respectiv, precum şi dacă este cazul, din punctul de vedere al 

încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului  nr. 34/2006 modificată şi completată; 

 - stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la 

baza încadrării ofertei respective în aceasta categorie; 
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 - stabileşte ofertele admisibile; 

 - aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de 

atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare; 

 - în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată, elaborează propuneri de anulare a 

procedurii de atribuire; 

 - elaborează raportul procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la 

art. 213 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată şi 

completată; 

 - orice alte atribuţii specifice prevăzute de legislaţia în materie.  

 

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia Achiziţii şi 

Patrimoniu şi va fi comunicată persoanelor nominalizate la art.2 alin.(1) prin grija 

Direcţiei Coordonare Organizare, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                             Contrasemnează 

              Ştefan MUŞOIU                                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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Judeţul  Ialomiţa 
Consiliul Judeţean Ialomiţa  Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean   
                                                         nr. ………/………2015 

       
         

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 
A ACORDULUI-CADRU     

 
    Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene din Judetul Ialomita 

 
I    CAIET DE SARCINI ŞI ANEXA NR.1 
II  CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – PROIECT DE ACORD-
CADRU SI PROIECT DE CONTRACT SUBSECVENT 
III  FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
IV  FORMULARE ŞI MODELE 
IV.1.  Scrisoare de înaintare – formular nr.1; 
IV.2  Scrisoare de garanţie bancară de participare- formular nr.2; 
IV.3. Declaraţie privind eligibilitatea- formular nr.3; 
IV.4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181, din      
O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular nr.4; 
IV.5. Declaraţie privind calitatea  de participant la procedură - formular nr.5; 
IV.6. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă - formular             
nr.6; 
IV.7. Declaraţie privind dispoziţiile art.69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu           
modificările şi completările ulterioare - formular nr.7; 
IV.8. Fişa de informaţii generale - Formular nr.8; 
IV.9. Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani – 
formular nr.9; 
IV.10. Fişă Experienţă similară - formular nr.10; 
IV.11. Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului de lucrări - formular nr.11; 
 IV.12 Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere - formular nr.12; 
IV.13. Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanţi şi specializarea acestora - formular nr.13; 
IV.14. Acord de subcontractare – formular nr. 14 ; 
IV.15. Acord de asociere - formular nr.15; 
IV.16  Formular de ofertă- formular nr.16. 
IV.17  Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie - formular nr.18. 
 
Notă: Toate formularele vor fi prezentate şi completate în mod corespunzător. 

Claudia
Typewritten Text

Claudia
Typewritten Text
13

Claudia
Typewritten Text

Claudia
Typewritten Text

Claudia
Typewritten Text

Claudia
Typewritten Text
10.02.



























































 
 

 
1 

- PROIECT – 

ACORD – CADRU  

pentru    SERVICII DE DESZAPEZIRE A DRUMURILOR JUDETENE 
pe o perioada de 3(trei) ani. 

 
nr. ____/_____________ 

 
1. Preambul 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 
între 
 
JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, tel./fax. 

0243/230.200, cod fiscal 4231776, cont RO61TREZ24A840301200130X, deschis la Trezoreria 
Slobozia, reprezentat prin VASILE SILVIAN CIUPERCĂ  - Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, în calitate de achizitor,  

şi 
 ................ cu sediul în ............., str. ........., nr. ...., tel/fax ..........., cod fiscal .............., 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..........., având cont bancar ........................, deschis la 
Trezoreria ............, reprezentată prin .................., în funcţia de ............., în calitate de prestator 
a intevenit prezentul acord–cadru în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe 
toată durata de desfășurare. 
 
2.Definiții 
2.1. - În derularea prezentului acord-cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza 
acestuia, următorii termini vor fi interpretaţii astfel: 
a)acord-cadru -prezentul act, reprezentând înţelegerea părţilor pentru furnizarea de produse; 
b)act adițional -documentul semnat de părţi prin care se modifică termenii și condiţiile din 
oricare document ce face parte din prezentul acord-cadru sau din contractul subsecvent; 
c)contract subsecvent -contractul semnat între promitentul-achizitor și promitentul -furnizor a 
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare; 
d)destinație finală -locul unde promitentul-furnizor are obligaţia de a furniza produsele:sediul 
promitentului-achizitor;  
e)origine -locul unde produsul a fost realizat, fabricat. Produsul este fabricat atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţiala a componentelor rezultă un 
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop 
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produsului şi serviciilor poate fi distinctă de 
naţionalitatea furnizorului; 
f) achizitor – autoritatea contractantă, nominalizată ca atare în preambulul prezentului acord-
cadru; 
g) prestator – operatorul economic prestator al serviciilor care fac obiectul prezentului acord-
cadru, nominalizat ca atare în preambulul prezentului acord-cadru; 
h)produse- echipament, maşină, utilaj, orice alt bun prevăzut în anexa la prezentul acord-cadru, 
pe care promitentul-furnizor se obligă, să le furnizeze promitentului-achizitor; 
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i)

j)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produsului, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada 
de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

 
 
 
 
3. Interpretare 
3.1.- În prezentul acord-cadru și în contractele subsecvente, cu  excepţia unei prevederi contrare 
cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este 
permis de context. 
3.2.- Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întrebul acord -cadru/contract 
subsecvent. 
 
4.Obiectul acordului-cadru 
4.1. P

 

restatorul se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, 
să presteze Servicii de deszapezire a drumurilor judetene din Judetul Ialomita  , în condiţiile 
convenite în prezentul acord-cadru. 

5.Durata acordului-cadru 
5.1.Prestatorul se obligă să presteze serviciul Servicii de deszapezire a drumurilor judetene din 
Judetul Ialomita   pentru o perioada  de 3(trei) ani. 
 5.2. - Contractele subsecvente se vor încheia în perioadele estimate în funcţie de alocaţiile 
bugetare cu această destinaţie. 
 
6. Prețul unitar  
6.1 -Tarifele sunt cele declarate în propunerea financiară. 
 
7. Cantitatea previzionată  
7.1. – Cantităţile estimate care vor sta la baza stabilirii preţului contractelor subsecve nte care se 
vor încheia în perioadele estimate, sunt cele precizate în anexele caietului de sarcini. 
 
8. Documentele acordului-cadru 
8.1 - Documentele acordului-cadru, sunt: 

a) propunerea   financiară  ; 
b) propunerea tehnica  ; 
c) caietul de sarcini  ; 
d) contract de servicii subsecvent- condiţiile contractulale însusite- care vor sta la baza 

încheierii contractelor subsecvente . 
 
9. Obligațiile  prestatorului 
9.1 –   Prestatorul  se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu  achizitorul, să 
presteze Serviciile de deszapezire a drumurilor judetene din Judetul Ialomita  în condiţiile 
convenite în prezentul acord-cadru.  
9.2  – Prestatorul se obligă ca serviciile prestate, să respecte specificaţiile  prevăzute din caietul de 
sarcini. 
9.3 –   Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 
acord-cadru. 
 
10. Obligațiile achizitorului 
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10.1 –Achizitorul se obligă, să plătească preţul convenit pentru serviciile prestate în baza 
contractelor subsecvente care se vor încheia.  

Preţul contractelor subsecvente se vor stabili avându-se în vedere preţurile unitare 
ofertate din cadrul devizului oferta. 
10.2 – Achizitorul se obliga să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru o nouă procedură de 
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectul prezentului acord-
cadru, cu excepţia cazului în care prestatorul declară că nu mai are capacitatea de a le presta. 
 
11. Ajustarea prețului  
11.1 - Pretul contractului poate fi ajustat numai in urmatoarele situatii:  
-pentru serviciile prestate în primele 12 luni de la data semnarii acordului cadru, preţurile sunt  
ferme. ; 
-începând cu cea de a 13-lea lună, sumele datorate vor fi actualizate cu Indicele lunar al preţurilor 
de consum, comunicat lunar de către Institutul Naţional de Statistică, după următoarea formulă: 
Va =Vo x IPC 
           100 
in care: 
Va - valoarea actualizată a situaţiilor de plată; 
Vo - valoarea serviciilor prestate la preţurile din ofertă; 
IPC - indicele  preţurilor de consum pentru serviciile comunicate lunar de Institutul Naţional de 
Statistică. 
Luna de referinţă este luna aferentă datei semnarii acordului cadru. 
Pretul contractelor subsecvente, se va stabili avadu-se in vedere pretul unitar ofertat, la data 
incheierii acordului - cadru.   
 
12.Facturarea și plata 
12.1.- Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentanţii 
desemnaţi ai achizitorului, a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, 
avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate şi calitatea serviciilor. 
 Pentru serviciile prestate, plătile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexa la prezentul acord - cadru și rămân neschimbate pe toată durata de 
valabilitate a prezentului contract. 
12.2.- Plata facturilor aferente serviciilor prestate, prevazute in Programul de lucrari avand ca 
sursa de finantare Bugetul Judeţului, va fi achitata in termen de maxim 30  zile de la data 
confirmarii primirii facturilor la sediul Achizitorului.   
 
13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor ce fac obiectul contractului, 
Prestatorul va fi penalizat de achizitor dupa cum urmeaza:  

13.1. - Deszapezire mecanica (Raspandirea mecanica a materialelor antiderapante, in 
scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zapezii) : 

a) pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, Prestatorul are obligatia de 
a plati Achizitorului, în condiţiile legii,  dobânzi penalizatoare  constatate în urma unor 
evenimente,  aşa cum sunt ele definite la art.2.1 lit s) .  

          -Patrularea cu utilaje pentru informarea starii drumurilor sau pentru prevenirea 
inzapezirii in timpul ninsorilor linistite sau al viscolelor slabe; 

b) pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, respectiv combaterea 
inzapezirii, a lunecusului si indepartarea zapezii asa cum sunt definite in „Normativul privind 
prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, Prestatorul are 
obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile legii  dobânzi penalizatoare . Totodata, astfel de 
servicii  nu vor fi receptionate si achitate.  

         -Deszapeziri mecanice cu utilaje grele si usoare;  
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c)pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, respectiv prevederilor 
aferente Tabelului nr.3 din „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor 
publice - ind. AND 525-2013”, in conformitate cu comenzile primite de la Achizitor, Prestatorul 
are obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile legii  dobânda legală penalizatoare.  

13.2. - (1) Pentru neprezentarea autoutilajelor in bazele de deszapezire conform ordinului 
de intrare dat de Achizitor, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, dobâda legală 
penalizatoare, prevăzută de Legea nr. 72/2013.  
             (2) Autoutilajele defecte vor fi reparate sau inlocuite cu altele cu aceleasi caracteristici 
tehnice in termen de 12 ore de la producerea defectiunii, iar in cazul nerespectarii acestei 
obligatii, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile legii  dobâda legală 
penalizatoare, prevăzută de Legea nr. 72/2013. 

13.3. - Modul de aplicare a sanctiunilor:  
- toate sumele pe care Prestatorul are obligatia de a le plati Achizitorului, cu titlu de dobânzi 
penalizatoare, vor fi facturate de Achizitor. Prestatorul are obligatia de a achita aceste facturi in 
termen de 30 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul 
stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a contractului. In cazul in care aceasta nu 
este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea 
sumelor neincasate.  

13.4. - Nerespectarea în mod culpabil a obligatiilor asumate prin prezentul contract de 
catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde 
plata dobânzii legale penalizatoare. 

13.5. - Plata dobânzii legale penalizatoare se va face la nivelul ratei dobânzii de referinţă 
comunicat de BNR in ziua lucratoare premergatoare datei facturarii acestor dobănzi de catre 
Achizitor  

 
13.6. – (1) Prezentul contract se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:  
a) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de 

Achizitor;  
b) Apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de 

servicii;  
c) In situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la 

data incheierii contractului, decide sa rezilieze contractul de servicii;  
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile sau asigurarile in cuantumul si 

forma solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi 
indeplineasca angajamentele;  

e) Prestatorul subcontracteaza sau cesioneaza creantele nascute din contractul de servicii 
fara a avea acordul scris al Achizitorului.  
(2) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul 
prezentului contract.  
(3) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 
prevederile Noului Cod Civil in materie.  

13.7. - In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau 
nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.  

13.8. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.6. se va notifica in 
scris partii contractante cu cel putin 7 zile lucratoare anterior datei de reziliere.  

13.9. - Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de plata prevazute in 
contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment.  

13.10. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in 
cel mult 10 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.  
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(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care 
alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.  

13.11. - In cazul prevazut la clauza 13.11 alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului.  
 
14.Garanția de bună execuție 
14.1.-Garanţia de bună execuţie se va constitui pentru fiecare contract subsecvent în parte, în 
forma prevăzută în documentaţia de atribuire. 
14.2.-Prestatorul are obligaţia  de a constitui garanţia de bună execuţie, în cuantum  de 10% din 
valoarea fără TVA a contractului subsecvent, în termen de maxim 10 zile de la data semnării 
contractului subsecvent, ca o condiţie de intrare în vigoare a acestuia. 
14.3.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita 
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, 
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.  
14.4.- -Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data 
finalizării serviciilor prestate , dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
 
15. Încetarea acordului-cadru/contractelor subsecvente 
15.1. – Prezentul acord-cadru încetează: 
          a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;  
          b) la indeplinirea obiectului prezentului contract, chiar înainte de termenele prevăzute în 
contractele subsecvente prezentului acord cadru, dacă valoarea serviciilor efectuate de prestator 
şi recepţionate de achizitor, pe baza documentelor întocmite de către prestator, este realizată 
integral, în limitele convenite prin  respectivele contracte subsecvente:  
           c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante;  
           d) prin denuntare unilaterala;  
            e) in caz de forta majoră;  
 
 
15.2 -  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia acordul-cadru, în situaţii temeinic justificate care 
fac imposibilă executarea pe mai departe a acordului-cadru şi implicit a contractelor subsecvente 
sau în cazul în care  prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit prezentului acord-
cadru sau le îndeplineşte în mod necorespunzător, pe baza unei notificări prealabile transmise 
către  prestator cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru încetare. Într-o astfel de 
situaţie, acordul-cadru şi contractul subsecvent aflat în derulare, vor înceta de plin drept, fără 
intervenţia instanţei de judecată.  
15.3 –  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru şi implicit contractul 
subsecvent aflat în derulare, printr-o notificare scrisă adresată  prestatorului, fără nici o 
compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. Într-o astfel de situaţie , acordul-cadru şi 
contractul subsecvent aflat în derulare, vor înceta de plin drept, fără intervenţia instanţei de 
judecată.  
15.4 - Încetarea şi denunţarea unilateral a acordului-cadru sau a contractelor subsecvente, în 
oricare din situaţiile menţionate la prezentul articol, nu vor avea nici un efect asupra obligaţiilor 
deja scadente între părţi.  
15.5 – (1) Încetarea acordului-cadru conform art.15.1 lit. a) nu va afecta contractul/contractele 
subsecvente aflate în derulare.  
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(2) În situaţia prevăzută la art. 15.1 lit. b), părţile vor decide, după caz, asupra încetării în acelaşi 
timp a contractului/contractelor subsecvente aflate în derulare, semnând acte adiţionale în acest 
sens la contractele subsecvente.  
(3) Încetarea acordului cadru conform art. 15.1 lit. c) şi d) va conduce în mod automat şi la 
încetarea contractului/contractelor subsecvente aflate în curs de derulare.  
(4) Încetarea acordului-cadru în cazurile prevăzute la alin (1) şi (2) nu va afecta termenii şi 
condiţiile din acordul cadru care se aplică în interpretarea şi aplicarea contractelor subsecvente 
care rămân în derulare şi pe care le completează. 
 
16. Comunicari 

16.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris.  
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii.  

16.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama,   fax 
sau e-mail (documente oficiale scanate, cu numar de inregistrare, semnatura autorizata si 
stampila), cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii si a inregistrarii acesteia.  
 
17.Forța majoră 

17.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
17.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 

prin prezentul acord-cadru si a contractului subsecvent aflat in derulare, pe toata perioada in care 
acesta actioneaza.  

17.3. - Indeplinirea acordului-cadru si a contractului subsecvent aflat in derulare va fi 
suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.  

17.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 
in vederea limitarii consecintelor.  

17.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.  

17.6. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un 
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.  
 
18.Soluționarea litigiilor 
18.1. - Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului. 
18.2. - Daca, dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente, de drept comun, de la sediul 
achizitorului.  
 
19.Limba care guvernează acordul-cadru și contractele subsecvente. 
19.1.-Limba care guvernează prezentul acord-cadru și contractile subsecvente atribuite în baza 
acestuia este limba română. 
 
20.Legea aplicabilă acordului-cadru și contractelor subsecvente 
20.1.-Acordul-cadru și contractele subsecvente vor fi interpretate conform legislaţiei române.  
 
21.Dispoziții finale 
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21.1. - Prin semnarea acordului-cadru sau, după caz, din contractul subsecvent,, partile confirma 
faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul acordului-
cadru sau, după caz, din contractul subsecvent, că prevederile acestuia prevaleaza fata de orice 
intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, 
precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea 
dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in acordul-cadru sau, după caz, din contractul subsecvent.  
21.2. - Daca una sau mai multe dintre prevederile prezentului acord-cadru sau, după caz, din 
contractul subsecvent, devin  nule, fara valoare juridică sau neaplicabile, acestea nu vor afecta 
celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile, in masura maxima permisa de lege. 
Clauzele nule vor fi  inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.  
21.3. – Partile, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul acord-cadru, 
declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate 
cu art. 1271 din Noul Cod Civil.  
21.4. - Partile cunosc si garanteaza aplicarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile 
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand 
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.  
 
Prezentul acord-cadru a fost incheiat in data de ____________, in două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte.   
                  

               Achizitor,                                                                         Prestator,                                                                              
 
               JUDEŢUL IALOMIŢA                                 
                    
Preşedintele Consiliului Județean Ialomița                                          
         Vasile Silvian CIUPERCĂ     
 
                                                                                                         
                                                                                                                   
                   Viză C.F.P. 
 
                Viză legalitate, 
               
                Inițiator 
                   D.I.S.P. 



 
PROIECT 

CONTRACT  DE  SERVICII DE DESZAPEZIRE A DRUMURILOR JUDETENE 
nr. ____din  _________ 

 
SUBSECVENT LA ACORDUL - CADRU 

nr. _____ din __________ 
                                                         
 
Preambul 

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare şi a H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
1. Parti contractante 

 
JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, 

tel./fax. 0243/230.200, cod fiscal 4231776, cont RO61TREZ24A840301200130X, deschis la 
Trezoreria Slobozia, reprezentat prin VASILE SILVIAN CIUPERCĂ  - Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de achizitor,  

şi 
 ................ cu sediul în ............., str. ........., nr. ...., tel/fax ..........., cod fiscal .............., 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..........., având cont bancar ........................, 
deschis la Trezoreria ............, reprezentată prin .................., în funcţia de ............., în calitate 
de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii 

2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - prezentul contract de servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene si toate 
anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti 
b) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin 
prezentul contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in 
caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;  
e) locul de desfasurare a activitatii: Drumurile judeţene din judeţul Ialomiţa cu o lungime de 
507 km . 
f) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii;  
g) oferta - documentele care cuprind propunerea tehnica si propunerea financiara;  
 h) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de 
sarcini, stabilite de achizitor;  
i) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin 
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;  
j) caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract, intocmit de catre 
Achizitor, care include definirea conditiilor din contract, specificand serviciile ce trebuie 
prestate de catre Prestator;  
k) documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul 
contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de 
sarcini;  
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l) Ordin scris al Achizitorului - notificarea emisa de Achizitor, prin reprezentantul său legal, 
adresata Prestatorului, prin care instiinteaza Prestatorul asupra datei la care acesta din urma 
are obligatia de a incepe prestarea serviciilor;  
m) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre 
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si 
pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv 
eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;  
n) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din 
partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract sau 
de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;  
o) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri 
cuprinse in anexele la prezentul contract si care au legatura cu indeplinirea obiectului 
prezentului contract;  
p) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului, fara ca aceasta sa 
aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;  
q) forta majora - conform art. 1351 şi urm. din Codul Civil, un eveniment extern, 
imprevizibil absolut invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se 
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii 
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 
r) caz fortuit - conform art. 1351 şi urm. din Codul Civil, un eveniment care nu poate fi 
prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu 
s-ar fi produs; 
s) eveniment  - care consta in accidente de circulatie, blocarea partii carosabile, coliziune in 
lant sau carambol, derapare, asa cum sunt definite in „Normativul privind prevenirea si 
combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, 
t) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul 
de sarcini si in propunerea tehnica; 
u) coordonare - operatiunea de organizare si indrumare a actiunilor pe care le presupun 
operaţiunile de deszapezire; Domnii  - Nicoară Iulian şi Lisaru Marian (rezervă) vor coordona  
operaţiunile de dezăpezire din partea Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
 v) supraveghere tehnica - actiunea de observare a indeplinirii de catre Prestator a obligaţiilor 
ce îi revin, in conformitate cu standardele in vigoare;  
w) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile.  
 
3. Interpretare  

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context.  

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice 
daca nu se specifica in mod diferit.  

 
Clauze contractuale obligatorii  

 
4. Obiectul contractului  

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene   
de la data emiterii ordinului scris al achizitorului de începere a prestării serviciilor, in 
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor 
din domeniul rutier, in conditiile calitative si cantitative prevazute in prezentul contract in 
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.  
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4.2. – Serviciile pe care Prestatorul are obligatia de a le presta in vederea indeplinirii 
obiectului contractului prevazut la 4.1. sunt mentionate in caietul de sarcini şi propunerea 
tehnică, anexe la prezentul contract.  
 
 
5. Pretul contractului  
 

5.1. - (1) Pentru prestarea serviciilor, Prestatorul va practica tarifele prevazute in 
propunerea financiara, anexa la prezentul contract, care vor rămâne neschimbate pe toată 
durata contractului. 
             (2) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor 
este de ............... lei, la care se adauga T.V.A., in valoare de  ................. lei,  
            (3) Pentru serviciile prestate, plătile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexa la prezentul contract.  
           (4) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentanţii 
desemnaţi ai achizitorului, a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, 
avandu-se in vedere volumul prestatiile efectiv (real) executate şi calitatea acestora.  
 
6. Modalitati de plata  
 

6.1. - (1) Plata facturilor aferente serviciilor prestate, prevazute in Programul de 
lucrari avand ca sursa de finantare Bugetul Judeţului, va fi achitata in termen de maxim 30  
zile de la data confirmarii primirii facturilor la sediul Achizitorului.  
                   (2) Facturile vor fi comunicate Achizitorului prin posta cu confirmare de primire 
sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din prezentul contract.  
                  (3) In caz de divergente, dovada comunicarii facturilor catre Achizitor, o 
constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe 
document. Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de 
prima zi lucratoare urmatoare acesteia.  

  (4) Dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut de Legea nr. nr. 72/2013 
privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume 
de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati 
contractante, prestatorul este în drept să calculeze şi să solicite dobânzi penalizatoare, la 
nivelul ratei dobânzii de referinţă plus opt puncte procentuale. 

6.2. - In vederea efectuarii platii prestatiilor efectuate se vor trimite de catre Prestator 
achizitorului toate documentele justificative specifice prestaţiilor efectuate.  

6.3. - (1) Achizitorul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans.  
(2) Serviciile efectuate de Prestator, in afara celor prevazute in caietul de sarcini, 

anexa la prezentul contract, nu vor fi platite Prestatorului.  
6.4. - Prezentarea de date eronate sau incomplete, fata de prevederile legale si ale 

contractului de achizitie, în facturile înaintate spre decontare, face sa nu curga termenul de 
plata, daca Achizitorul sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de 
plata va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate de catre 
Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.  

6.5. - Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Achizitorului se 
constata absenta nejustificata din baza de deszapezire a unor mijloace de mecanizare 
prevazute in contract, nu se vor plati prestatiile efectuate de mijloacele de mecanizare pentru 
care s-a constatat absenta nejustificata, de la inceputul lunii in curs si pana la data controlului.  

6.6. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre 
reprezentantii Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative 
aferente, avandu-se in vedere volumul prestatiilor efectiv (real) executate şi  calitatea 
acestora.  
 
7. Durata contractului  
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7.1. - Durata de prestare a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract de 
servicii este de_____luni.............., începând de la data emiterii Ordinului scris al 
Achizitorului, in conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (1) din prezentul contract.  

7.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  _________. 
 
8. Aplicabilitate  
 

8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnării acestuia de ambele părti şi 
produce efecte pe toată durata convenită pentru prestarea serviciilor. 

8.2. – Serviciile de deszapezire, astfel cum acestea sunt definite în capitolul 3 din 
Caietul de sarcini, vor putea fi efectuate de la data intrării în vigoare a contractului. 

 
9. Documentele contractului  

9.1. -  Documentele prezentului contract, parte integranta din acesta, sunt:  
           - caietul de sarcini si anexele acestuia;  
           - propunerea tehnica si propunerea financiara;  
          - instrumentul de garantare, emis in conditiile legi, pentru constituirea garantiei de buna 
executie ; 
          
10. Standarde  

10.1 – Serviciile realizate de Prestator pentru indeplinirea obiectului contractului vor 
respecta prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din 
domeniul rutier, anexele la prezentul contract, conditiile calitative si cantitative prevazute in 
acestea si in prezentul contract.  

 
11. Obligatiile principale ale Prestatorului  
 

11.1. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu 
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 
propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. 
Prestatorul are obligatia de a supraveghea efectuarea serviciilor solicitate de Achizitor.  

11.2. - In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract, Prestatorul are obligatia 
de a presta activitatile mentionate în Ordinul nr. 78/1999, modificat prin Ordinul nr. 346 
din15 mai 2000. În cazul distrugerii sau deteriorării părţii carosabile asfaltate a drumurilor 
judeţene ca urmare a executării serviciilor de deszpezire de prestator, acesta are obligaţia de a 
executa, pe cheltuiala sa, lucrarile de plombari gropi cu mixtura stocabila in maxim 24 de ore 
de la emiterea comenzii de catre Achizitor. Plombarea gropilor cu mixtura stocabila se va 
realiza conform Normativului indicativ AND 533-1997 (NE 025 - 2003).  

Alte obligaţii ale prestatorului : 
            -  de a se aproviziona cu materiale pentru combaterea ghetii si a poleiului, activitate 
care consta in transportul sarii de la saline in bazele de deszapezire  

-de a asigura deszapezirea mecanica;  
-de a furniza Achizitorului informari privind starea drumurilor.  
11.3. - (1) Prestatorul are obligatia de a realiza activitati de informare privind starea 

drumurilor in conformitate cu prevederile Normativului privind prevenirea si combaterea 
inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013, precum si ale Ordinului privind 
functionarea Comandamentului Central de Iarna.  
(2) Prestatorul, prin reprezentantii din teren va informa Achizitorul, imediat prin orice 
mijloace, cu privire la:  
- informatii meteo (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, viscole, gheata, polei) si 
informatii privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot 
afecta siguranta traficului;  
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- orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a serviciilor prestate, a starii drumului 
si a bunurilor aferente acestuia;  
(3) Prestatorul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru siguranta în 
conformitate cu  natura contractului  şi în concordanţă cu normele tehnice în materie. 
(4) Informatiile prevazute la alin. anterioare vor fi consemnate de catre Prestator in „Jurnalul 
de activitate pe timp de iarna”.  
(5) Prestatorul este obligat sa inlocuiasca personalul utilizat in activitatea de intretinere 
curenta pe timp de iarna, la notificarea scrisa a Achizitorului. ( daca este cazul ) 

11.4. - Prestatorul va asigura carburantul pentru autoutilajele care participa la 
activitatea de deszapezire. Pe perioada de asteptare Prestatorul va asigura carburant in 
rezervoarele autoutilajelor necesar pentru minimum 8 ore de actiune.  

11.5. - Prestatorul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de 
functionare a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor furnizate prin contract.  

11.6. - Prestatorul are obligatia de a repara sau inlocui autoutilajele defecte cu altele 
cu aceleasi caracteristici tehnice in termen de 12 ore de la constatarea defectiunii.  

11.7.- Prestatorul are obligatia de a face toate demersurile pentru ca dupa o perioada 
de „asteptare“ (stationare tehnologica), la interventie, utilajul să functioneze la parametrii 
normali. In situatia in care se constata ca acesta este defect, Achizitorul nu va mai plati 
Prestatorului orele de „asteptare“ (stationare tehnologica) de la momentul ultimei interventii.  

11.8. - (1) Prestatorul are obligatia de a utiliza in vederea indeplinirii obiectului 
contractului, utilajele prevazute in oferta tehnica si financiara.  
                         (2) Prestatorul are obligatia de a asigura existenta dotarilor minime pentru 
utilaje, descrise pe larg in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.  

11.9.- (1) Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, 
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării 
prevederilor din caietul de sarcini, cat si din “Normativul privind prevenirea si combaterea 
inzapezirii drumurilor publice “ - indicativ AND nr. 525-2013.   
                         (2) Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii precum si de 
eventualele echipamentele puse la dispozitie de Achizitor.  
                         (3) Prestatorul are obligatia de a respecta actele normative în vigoare în 
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, a prevenirii si stingerii incendiilor.  

11.10.- (1) Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului in executarea 
contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din 
vina sa.  
                         (2) Prestatorul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a 
punctului de lucru conform „Normelor Metodologice privind conditiile de inchidere a 
circulatiei si să instituie restrictiile de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona 
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 
1112/2000.  

11.11.- Prestatorul are obligatia de a respecta cerintele si prevederile caietului de 
sarcini, inclusiv cele din oferta tehnică,  anexe la prezentul contract.  

11.12. - Prestatorul se obliga sa-l despagubeasca pe Achizitor împotriva tuturor 
reclamatiilor actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent 
de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Prestatorului.  

 
12. Obligatiile principale ale Achizitorului  
 

12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice informatii 
pe care acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului.  

12.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate care fac obiectul 
prezentului contract, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi să efectueze plata 
acestor servicii potrivit art. 6 din prezentul contract. 

 
13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
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Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor ce fac obiectul contractului, 
prestatorul va fi penalizat de achizitor dupa cum urmeaza:  

13.1. - Deszapezire mecanica (Raspandirea mecanica a materialelor antiderapante, in 
scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zapezii) : 

a) pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, Prestatorul are 
obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile legii,  dobânzi penalizatoare  constatate în 
urma unor evenimente,  aşa cum sunt ele definite la art.2.1 lit s) .  

b) patrularea cu utilaje pentru informarea starii drumurilor sau pentru prevenirea 
inzapezirii in timpul ninsorilor linistite sau al viscolelor slabe; pentru neexecutarea 
obligatiilor asumate si/sau care-i revin, respectiv combaterea inzapezirii, a lunecusului si 
indepartarea zapezii asa cum sunt definite in „Normativul privind prevenirea si combaterea 
inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, Prestatorul are obligatia de a plati 
Achizitorului, în condiţiile legii  dobânzi penalizatoare . Totodata, astfel de servicii  nu vor fi 
receptionate si achitate.  

c) deszapeziri mecanice cu utilaje grele si usoare; pentru neexecutarea obligatiilor 
asumate si/sau care-i revin, respectiv prevederilor aferente Tabelului nr.3 din „Normativul 
privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, in 
conformitate cu comenzile primite de la Achizitor, Prestatorul are obligatia de a plati 
Achizitorului, în condiţiile legii  dobânda legală penalizatoare.  

13.2. - (1) Pentru neprezentarea autoutilajelor in bazele de deszapezire conform 
ordinului de intrare dat de Achizitor, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, dobâda 
legală penalizatoare, prevăzută de Legea nr. 72/2013.  
             (2) Autoutilajele defecte vor fi reparate sau inlocuite cu altele cu aceleasi 
caracteristici tehnice in termen de 12 ore de la producerea defectiunii, iar in cazul 
nerespectarii acestei obligatii, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile 
legii  dobâda legală penalizatoare, prevăzută de Legea nr. 72/2013. 

13.3. - Modul de aplicare a sanctiunilor:  
- toate sumele pe care Prestatorul are obligatia de a le plati Achizitorului, cu titlu de dobânzi 
penalizatoare, vor fi facturate de Achizitor. Prestatorul are obligatia de a achita aceste facturi 
in termen de 30 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul 
stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a contractului. In cazul in care 
aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta prin care va pretinde 
recuperarea sumelor neincasate.  

13.4. - Nerespectarea în mod culpabil a obligatiilor asumate prin prezentul contract de 
catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde 
plata dobânzii legale penalizatoare. 

13.5. - Plata dobânzii legale penalizatoare se va face la nivelul ratei dobânzii de 
referinţă comunicat de BNR in ziua lucratoare premergatoare datei facturarii acestor dobănzi 
de catre Achizitor  

13.6. – (1) Prezentul contract se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:  
a) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat 

de Achizitor;  
b) Apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract 

de servicii;  
c) In situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la 

data incheierii contractului, decide sa rezilieze contractul de servicii;  
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile sau asigurarile in 

cuantumul si forma solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in 
masura sa isi indeplineasca angajamentele;  

e) Prestatorul subcontracteaza sau cesioneaza creantele nascute din contractul de 
servicii fara a avea acordul scris al Achizitorului.  
(2) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in 
cadrul prezentului contract.  
(3) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept 
cu prevederile Noului Cod Civil in materie.  
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13.7. - In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau 
nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.  

13.8. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.6. se va notifica in 
scris partii contractante cu cel putin 7 zile lucratoare anterior datei de reziliere.  

13.9. - Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de plata prevazute 
in contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment.  

13.10. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de 
servicii, in cel mult 10 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la 
data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa 
masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.  
(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care 
alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.  

13.11. - In cazul prevazut la clauza 13.11 alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului.  

 
14. Incepere, finalizare, intarzieri, incetare, suspendare  
 

14.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la Ordinul scris al 
Achizitorului. 

 14.2. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:  
          a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;  
          b) la indeplinirea obiectului prezentului contract, chiar înainte de termenul prevăzut de 
art. 7. din prezentul contract, dacă valoarea serviciilor efectuate de prestator şi recepţionate de 
achizitor, pe baza documentelor întocmite de către prestator, este cea prevăzută la clauza 5.1. 
alineatul (2) din prezentul contract:  
           c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante;  
           d) prin denuntare unilaterala;  
            e) in caz de forta majoră;  
 
 
 

Clauze contractuale specifice  
 
15. Garantia de buna executie a contractului  
15.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bună executie a contractului, 
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 10 zile de la data semnarii 
contractului.  
Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
………lei, reprezentând 10 % din preţul contractului, fără T.V.A,  printr-un instrument de 
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în 
conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare, 
 sau  
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, în conditiile prevazute la 
art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune 
contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0,5% din pretul 
contractului, fara T.V.A.  
Ofertantii care fac dovada încadrarii în prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza 
de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie.   

 (2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii 
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.  
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de 
Achizitor in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive 
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imputabile Prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea 
serviciilor/lucrărilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina Prestatorului, ori in alte situatii 
prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat 
cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa-l despagubesca pe Achizitor 
integral si intocmai. 
(4) Achizitorul va face demersurile pentru eliberarea garantiei pentru participare numai dupa 
ce Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie si a indeplinit obligatiile 
mentionate la art. 15.2..  
(5) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect 
neintrarea in vigoare a prezentului contract si retinerea garantiei de participare, precum si 
aplicarea prevederilor art. 13.6.  lit. d) din prezentul contract.  

 15.2. -Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile 
de la data finalizării serviciilor prestate , dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 
ei. 
          15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in 
limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru 
Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.  
 
16. Alte responsabilitati ale Prestatorului  

16.1. - (1) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor la standardele de 
calitate convenite si sa furnizeze orice alte resurse cerute de si pentru contract, in masura in 
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 
rezonabil din contract, pe toata perioada de derulare a acestuia.  

16.2. - (1) Prestatorul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor 
contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie 
savarsita in alte conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.  
(2) Pe parcursul prestarii serviciilor, Prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in 
mod abuziv:  
            - confortul riveranilor,  

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private 
care deservesc proprietatile aflate în administrarea Achizitorului sau a oricarei persoane fizice 
sau juridice 
(3) Prestatorul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa 
fel incat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor prin proiectarea laterala a materialului 
antiderapant sau a zapezii de pe marginea lamei.  

16.3. - Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore si sectoare de drum a interventiilor 
privind autoutilajele si echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punându-le 
la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia.  

16.4. - In perioadele de timp in care conditiile meteo-rutiere sunt favorabile, atat 
personalul deservent, cat si mijloacele de mecanizare vor ramane in bazele de deszapezire.     
16.5. - (1) Prestatorul are obligatia de a se asigura ca autovehiculele care vor efectua 
transporturi de materiale  (sare, nisip) vor fi prevăzute cu prelată pentru bena; operatorul de 
transport va începe transportul materialelor în maxim12 ore de la comanda Achizitorului.  

16.6. - Prestatorul va avea in vedere faptul ca programul de lucru saptamanal si cel 
zilnic se poate modifica in functie de conditiile meteo.  

16.7. - Prestatorul are obligatia sa asigure service autovehiculelor, utilajelor si 
echipamentelor necesare executării prezentului contract.  

16.8. - Prestatorul are obligatia sa asigure in bazele de deszapezire un stoc permanent 
de carburant, pentru o perioada de 14 zile de actionare pentru fiecare utilaj, conform 
“Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 
525-2013”.  
 
17. Drepturi ale Achizitorului  
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17.1. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor 
contractate, de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate si de a stabili conformitatea 
lor cu specificatiile cuprinse in contract si caietul de sarcini si anexele acestuia.  

17.2. - Achizitorul sau reprezentantul sau are opţiunea de a verifica si masura 
prestatiile efectuate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini, 
anexa la prezentul contract.  
 
18. Confirmare, receptie, verificari si/sau teste  

18.1. - Confirmarea si receptia serviciilor se va face pe baza documentelor elaborate 
de catre Prestator. 

18.2. - Achizitorul are dreptul sa asiste si sa verifice modul de prestare a serviciilor 
care fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.  

18.3. - Prestatorul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în 
situatiile de plata.  

 
19. Securitatea si sanatatea in munca. Apararea impotriva incendiilor  

19.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata, Prestatorul lucrează 
independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra 
respectării legislatiei în vigoare privitoare la securitatea si sanatatea in munca, inclusiv 
apararea impotriva incendiilor.  

 
20. Amendamente  

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului.  
21. Cesiunea  
21.1. – Atat cesiunea prezentului contract, cat si cesiunea oricaror creante rezultate din 
executarea acestuia sunt interzise. 
 
22. Ajustarea preţului 
 22.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor  Prestatorului sunt cele 
declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 
 22.2. Ajustarea preturilor ofertate se va face pe baza evolutiei indicilor de pret 
publicati de Institutul National de Statistica, in conditiile art. 97 din H.G. nr.925/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare. Pentru serviciile prestate in primele 12 luni de la data 
semnarii acordului – cadru, preturile sunt ferme. Incepand cu cea de a 13-a  luna, sumele 
datorate vor fi actualizate cu indicele lunar al preturilor de consum, comunicat lunar de catre 
de Institutul National de Statistica, dupa urmatoarea formula: 
Va = Vb x IPC 
          ----------  
              100 
in care:      - Va  - valoarea actualizata a situatiilor de plata; 

- Vb -  valoarea serviciilor prestate la preturile din oferta 
- IPC – indicele preturilor de consum pentru serviciile comunicate lunar de Institutul National 

de Statistica. 
Luna de referinta este luna aferenta datei semnarii acordului cadru.    
Pretul contractelor subsecvente se va stabili avandu-se in vedere pretul unitar ofertat la data 
incheierii acordului-cadru. 
 
23. Forta majora si cazul fortuit 

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
23.2.-Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.  
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23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei 
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.  

23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica 
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii 
stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.  

23.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte va 
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte dobânda legală penalizatoare.  

23.6. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru 
un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.  
 
 
24. Solutionarea litigiilor  

24.1. - Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in 
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

24.2. - Daca, dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente, de drept comun, de la sediul 
achizitorului.  
 
25. Limba care guverneaza contractul  

25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.  
 

26. Comunicari  
26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului 

contract, trebuie sa fie transmisa in scris.  
                         (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat 
si in momentul primirii.  

26.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama,   
fax sau e-mail (documente oficiale scanate, cu numar de inregistrare, semnatura autorizata si 
stampila), cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii si a inregistrarii acesteia.  
 
27. Legea aplicabila contractului  

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  
 

 
 
28. Dispozitii finale  
 

28.1. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod 
deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, că prevederile acestuia 
prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte 
de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de 
contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.  

28.2. - Daca una sau mai multe dintre prevederile prezentului contract devin  nule, 
fara valoare juridică sau neaplicabile, acestea nu vor afecta celelalte prevederi, care vor 
ramane valabile si aplicabile, in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule vor fi  
inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.  

28.3. – Partile, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul 
contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in 
conformitate cu art. 1271 din Noul Cod Civil.  

28.4. - Partile cunosc si garanteaza aplicarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind 
masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani 
rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.  
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Prezentul contract a fost incheiat in data de ____________, in două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte.   
                  
 
 
 
                         Achizitor,                                                                         Prestator,                                                                              
 
               JUDEŢUL IALOMIŢA                                 
                    
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa                                          
         Vasile Silvian CIUPERCĂ     
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                   
                   Viză C.F.P. 
 
 
 
 
                Viză legalitate, 
 
 
 
                  Iniţiator 
                   D.I.S.P. 
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI   
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 
Denumire oficiala: JUDEŢUL IALOMIŢA 
Adresa: Piaţa  Revoluţiei, nr.1, Slobozia, jud. Ialomiţa   
Localitate: Slobozia Cod postal: 20032 Tara: Romania 
Punct(e) de contact: Centrul de Relaţii cu 
Cetăţenii 
In atentia : Maria DINU 

Telefon: +40 243230200 – int.  244 

E-mail: achizitiicji@yahoo.com Fax: +40 243233000 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.cicnet.ro 
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.cicnet.ro 
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 
 
Alte informatii pot fi obtinute la: 
□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.I 
Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele 
suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie 
dinamic) pot fi obtinute la: 
x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.II 
Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise 
la: 
x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.III 
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor 
Zile : 6 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 
 
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 
(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 
□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau 
federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale 
ale acestora 
□ Agentie/birou national sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agentie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 
europeana 
 
 
x Altele (precizati): Autoritate regională sau locală 

x Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine si siguranta publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice si financiare 
□ Sanatate 
□ Constructii si amenajari teritoriale 
□ Protectie sociala 
□ Recreere, cultura si religie 
□ Educatie 
□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              
da □ nu x 
 SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 
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II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea 
contractanta/entitatea contractanta 
Servicii de deszăpezire a drumurilor județene din Judetul Ialomita 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau 
de prestare a serviciilor (Alegeti o singura categorie - lucrari, produse sau servicii - cea 
care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau achizitiei 
dumneavoastra) 
a) Lucrari                                   
□ 

B) Produse                                    
□ 

c) Servicii                                      
x 

Executare                                 
□ 
Proiectare si executare              
□ 
Executarea, prin orice               
□ 
mijloace, a unei lucrari, 
conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare                                     
□ 
Leasing                                          
□ 
Inchiriere                                       
□ 
Inchiriere cu optiune de                
□ 
cumparare 
O combinatie intre acestea            
□ 

Categoria serviciilor:             
nr. □□ 
(Pentru categoriile de servicii 
1-27, consultati anexa II la 
Directiva 2004/18/CE). 

Locul principal de executare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare:   
Drumurile judetene din 
Judetul Ialomita  
Cod NUTS RO315 - Ialomita 

II.1.3) Procedura implica 
Un contract de achizitii publice                                                                 □ 
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 
Incheierea unui acord-cadru                                                                      x 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) 
 
Acord-cadru cu mai multi operatori 
economici          □ 
 
Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim 
□□□ de participanti la acordul-cadru 
preconizat 
 
  

Acord-cadru cu un singur operator economic             
x 

Posibilitatea de a relua competitia cu 
semnatarii acordului cadru   
                                           da □ nu □Daca 
DA, 
Reluarea competitiei se va face in SEAP: 
da □ nu □ 
 
Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: 36 
Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani: 
......................... 
Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru   
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc):   
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Anul I    –   valoare minimă-  1.091.088,86 lei; 
                -   valoare maximă -  2.010.754,40 lei; 

Anul II    -    valoare minimă – 1.091.088,86 lei; 
                 -   valoare maximă - 2.010.754,40 lei; 

Anul III    -    valoare minimă –1.091.088,86 lei; 
                  - valoare maximă - 2.010.754,40 lei; 

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2.010.754,40 lei  
 Valoare totala estimata a acordului-cadru:valoare minima – 3.273.266,58 lei 

                                             - valoare maxima-6.032.263,2 lei. 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
 Acord - cadru Servicii de deszăpezire a drumurilor din Județul Ialomița. Activitatea de 
deszapezire se va desfasura conform reglementarilor prevazute in ,, Normativul privind 
prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice"A.N.D 525/2013 si in documentației 
tehnico-economică.  
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 Vocabular principal  
Obiect principal 90620000-9 – Servicii de deszăpezire  
Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□     

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
(GPA)                da x nu □  
II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      
da □ nu x 
anexa B de cate ori este necesar, pentru fiecare lot in parte)  
Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta): 
un singur lot                                  □ 
 
    
 

unul sau mai 
multe loturi □ 

toate loturile                                  
□ 
 
     

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              
da □ nu x 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________ 
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 6.032.263,2                   Moneda: lei 
sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               
Moneda: __________ 
 
  
II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                        
da □ nu x 
Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 
Daca da, descrierea acestor optiuni: 
____________________________________________________________ 
 
Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 
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Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, 
calendarul prevazut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data 
atribuirii contractului) 
II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor 
terti (dupa caz, in cazul contractelor de concesiuni) 
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata in luni: 36 sau in zile: □□□□  ( emiterii ordinelor de incepere a serviciilor  ) 
 
 
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    
da x nu □ 
 
  
 Ajustarea preturilor ofertate se va face pe baza evolutiei indicilor de pret publicati de 
Institutul National de Statistica, in conditiile art. 97 din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare. Pentru serviciile prestate in primele 12 luni de la data semnarii 
acordului – cadru, preturile sunt ferme. Incepand cu cea de a 13-a  luna, sumele datorate vor fi 
actualizate cu indicele lunar al preturilor de consum, comunicat lunar de catre de Institutul 
National de Statistica, dupa urmatoarea formula: 
Va = Vb x IPC 
          ----------  
              100 
in care:      - Va  - valoarea actualizata a situatiilor de plata; 

 Vb -  valoarea serviciilor prestate la preturile din oferta 
 IPC – indicele preturilor de consum pentru serviciile comunicate lunar de Institutul National 

de Statistica. 
Luna de referinta este luna aferenta datei semnarii acordului cadru.    
Pretul contractelor subsecvente se va stabili avandu-se in vedere pretul unitar ofertat la data 
incheierii acordului-cadru. Pretul unitar al serviciilor care fac obiectul acordului-cadru este cel 
declarat in propunerea financiara, anexata acordului-cadru.  
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI 
TEHNICE 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 
III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          
da x nu □ 
Valoare garanție de participare – 60.300 lei. 
 Valabilitate:cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile 
începând cu data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va 
constitui in conformitate cu art.86 din H.G.925/2006, cu modificările ulterioare: instrument 
de garantare emis în conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de 
asigurari se va utiliza Formularul nr. 2 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, 
cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)–(4) din H.G.nr.925/2006; virament bancar 
în contul RO 67TREZ3915006XXX000121 deschis la Trezoreria municipiului Slobozia, cod 
fiscal 48391. Dovada constituirii garantiei de participare se poate efectua inclusiv la data 
deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor din categoria I.M.M. garantia de participare se 
constituie în procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea 
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contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art.88 din H.G. 
nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru o evaluare si raportare unitara, 
echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din 
data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Retinerea garantiei de participare 
se va face în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizitiilor publice (art.87 din 
H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). 
  În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele 
asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori 
economici.  
Pentru ofertantii din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de 
participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania. 
III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     
da x nu □ 
10% din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A. potrivit prevederilor art. 89  alin.(2) 
din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare. 
Modul de constituire a garantiei de buna executie – formularul nr. 18: 
-garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art.90, alin.(1) și (3) din H.G. 
nr.925/2006, cu modificările și completările ulterioare.  
Garantia de buna executie se constituie: 
- printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o 
societate de asigurari în conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările 
ulterioare, 
 sau  
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, în conditiile prevazute la 
art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune 
contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0,5% din pretul 
contractului, fara T.V.A. Se vor avea în vedere prevederile H.G. nr.1045/2011 privind 
modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. 
-Ofertantii care fac dovada încadrarii în prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza 
de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie. Se vor completa anexele 1 si 2 
din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Garantia de buna executie se va restitui în conditiile prevazute de legislatia în vigoare (art.92 
din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). 
Pentru ofertantii din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de buna 
executie sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania. 
Dovada constituirii garantiei de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante în 
termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.    
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile 
relevante 
 Bugetul propriu al judetului Ialomita. 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se 
atribuie contractul (dupa caz) 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare–  
Formular nr.15 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                
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da □ nu x 
 
III.1.5. Legislatia aplicabila 
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
c) Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice indicativ AND 
nr.525/2013 aprobat prin Ordin M.D.R.A.P. nr.289/2170/2013; 
Se vor aplica si toate instructiunile, notificarile si ordinele emise de catre A.N.R.M.A.P. asa 
cum sunt acestea publicate pe site-ul  www.anrmap.ro - rubrica Legislatie. 
 
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la 
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor  
 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor  
 

 Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.180 din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să  fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o 
hotărâre definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale. 
Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal -
Formular nr.3  / Cazier judiciar al operatorului economic .   
Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator.  

 Declaraţie pe proprie răspundere pentru neîncadrarea în dispozițiile art.181 din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul 
legal– formular nr. 4 .  
Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant , ofertantul asociat, tertul sustinator (se va 
prezenta doar pentru lit. a), c^1 si d). 

 Se solicita: 
 Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii 

administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste 
plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice 
straine), din luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei. 
Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.  

 Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor 
scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna 
anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a oferte. Original/copie 
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.  

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea 
situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie 
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raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr.925/2006.  
Notă: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.  
 Cu excepția impozitelor și taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plată de către 

organele competente și în masura în care s -au respectat condițiile impuse la acordarea 
acestora, autoritatea contractantă va exclude ofertantul care înregistrează datorii catre bugetul 
consolidat general și/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora în luna anterioară 
celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.  

 Declaraţie "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă" 
Documente de confirmare : Declaraţie pe proprie răspundere Formular nr.6 
Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant.  

 Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile   prevăzute la art.691 din O.U.G. nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare –  
Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe proprie răspundere - Formular nr.7. 
Pentru această declaraţie persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce 
privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuirii în sensul articolului 
menționat sunt următoarele:   Presedinte:Vasile Silvian CIUPERCA. Vicepresedinte: Ioan 
MARTIN, Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: Cezar Gheorghe VÂLCAN. Comisia 
de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte comisie de evaluare cu drept 
de vot: Maria DINU ; Membrii: Mirela Genina PREDA;Proca GHEORGHE;Adrian Iulian 
NICOARĂ; Mihaela Laura VOINESCU                                                                                                                                                                                                                                   
Membrii de rezervă: Rodica STOICA;Marius HRISTESCU. Consilierii judeteni: Dumitru 
Otilia, Nica Viorel,Vasile Mitu, Herea Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, 
Sonchereche Laurentiu, Condrut Ileana, Serbanescu Virgil Marian, Berbecel Vasile, Maftei 
Gica, Nunu Ion, Vasilache Aurel, Popescu Ionut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice 
Gheorghe, Sitaru Nicolae, Nica Ion, Andriescu Adrian, Urloiu Zenica, Barcari Rodica 
Luminita, Mihaila Stefan, Florea Romeo, Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, Ionescu Ion, 
Mitrica Ion. 
  Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, 
subcontractant (dupa caz). 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata 
sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se 
prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si 
legalizata. 
Pentru persoanele juridice române  
1.Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de 
activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.  
 Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de 
depunere a ofertelor.  
Pentru persoanele juridice straine 
2. Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de 
înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de 
rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea 
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) 
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, 
valabile pentru anul calendaristic în curs. 

In etapa evaluarii ofertelor, ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita, inainte de 
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru 
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conformitate documentul in original/copie legalizata, in cazul in care initial a fost prezentat in 
forma copie conforma cu originalul. 
 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
 
 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 
necesare pentru evaluarea respectarii 
cerintelor mentionate  
 
Declaratie privind cifra de afaceri globala 
pe ultimii 3 ani Informatii privind cifra de 
afaceri. Prezentarea unei fise de informatii 
generale care sa cuprinda cifra de afaceri 
globale pe perioada ultimilor 3 ani 
(2012,2013 si 2014). Media cifrei de afaceri 
globale într-o perioada anterioara care 
vizeaza ultimii 3 ani. Valoarea cifrei de 
afaceri globale a operatorului economic sa 
fie  minim  4.000.000 lei. 

  Prezentarea în original/ copie 
legalizata / copie lizibila cu mentiunea 
"conform   cu originalul", a documentelor 
relevante (bilant, extrase de bilant 
înregistrat la organele competente, rapoarte 
de audit, dupa caz alte documente 
edificatoare), care dovedesc îndeplinirea 
cerintei cu privire la cifra de afaceri medie 
globala pe ultimii 3 ani.  

 În cazul în care 
ofertantul/candidatul îsi demonstreaza 
îndeplinirea cerintei minime privind situatia 
economica si financiara invocând sustinerea 
acordata de catre o alta persoana (conform 
art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006), acesta va 
prezenta un  angajament ferm al persoanei 
respective, prin care aceasta confirmă faptul 
că va pune la dispoziţia ofertantului 
resursele  financiare invocate.   

În cazul în care ofertantul este un 
grup de operatori economici, cerinta 
minima privind situatia economica si 
financiara poate fi îndeplinita prin cumul. 
Daca grupul de operatori îsi demonstreaza 
îndeplinirea cerintei minime privind situatia 
economica si financiara invocând sustinerea 
acordata de catre o alta/alte 
persoana/persoane, modalitatea de 
îndeplinirea cerintei este similara ofertei 
individuale mentionata mai sus, cu 
precizarea ca sustinerea va fi acordata 

  
Modalitatea de indeplinire: 

 
 
 
Completare -  Formular nr.8 
Valorile vor fi prezentate în lei si în euro la 
cursul mediu leu/euro comunicat de Banca 
Nationala a României, pentru anul respectiv – 
www.bnr.ro. 
       Nota:Daca situatiile financiare sunt 
intocmite in alta moneda, pentru conversie se 
va lua in considerare cursul mediu de referinta 
publicat de Banca Nationala a României pentru 
anul respectiv.  
      Notă : Persoana ce asigură susţinerea 
situaţiei economice și financiare nu trebuie să 
se afle în situaţia care determină excluderea din 
procedura de atribuire conform prevederilor art. 
180,  art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările ulterioare. 
 

http://www.bnr.ro/�
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asocierii si nu unuia dintre asociati.  
In cazul in care ofertantul este o 

asociere, pentru a putea beneficia de 
reducerea cerintei privind valoarea minima 
a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % 
fiecare asociat trebuie sa se incadreze in 
categoria IMM, conform Legii nr. 
346/2004. 
            Ofertantul individual sau ofertantii 
asociati, care solicita reducerea cerintei 
privind valoarea minima a mediei cifrei de 
afaceri globale la 50 % vor prezenta o 
declaratie pe proprie raspundere, conform 
Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa 
rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-
urilor. 
 
 
 
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
 
  
    
 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  
Cerinţa nr. 1- 
             Prezentarea listei serviciilor prestate in 
ultimii 3 ani – Formular nr. 9 și a Formularului 
nr.10 – Experiență similară, din care sa rezulte ca 
în ultimi 3 ani au fost prestate in conformitate cu 
normele profesionale in domeniu, servicii similare 
cu cele care fac obiectul prezentei proceduri în 
valoare/valoare cumulata de minim 2.000.000 lei, 
exclusiv TVA, la nivel de contract/contracte, în 
conformitate cu art. 9 din H.G. nr.925/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, valoarea 
servicilor similare solicitate nu sunt mai mari decât 
valoarea serviciilor ce vor fi prestate în baza 
contractului care urmează să fie atribuit. 
          Ofertantul va prezenta pentru dovedirea 
experientei similare o listă a serviciilor prestate în 
ultimii 3 ani, însoțită de cel puțin un document 
/contract /proces-verbal de recepție care să 
confirme prestarea serviciilor în valoare /valoare 
cumulata de minim 2.000.000 lei, exclusiv T.V.A. 
Respectivele certificări indică beneficiarii, 
indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante 
sau clienți privați, valoarea, și perioada de prestare 
a serviciilor; 

 
Modalitatea de indeplinire: 

 
 
Completare Formular nr.9,  Formular 
nr. 10. 
Valorile vor fi prezentate în lei si în 
euro la cursul mediu leu/valuta 
comunicat de Banca Nationala a 
României, pentru anul respectiv –
www.bnr.ro. 
         Nota: Daca documentele sunt 
întocmite în alta moneda, pentru 
conversie se va lua în considerare cursul 
mediu anual leu/valuta comunicat de 
Banca Nationala a României   pentru 
fiecare din anii în care au fost duse la 
bun sfârsit serviciile similare prestate. 
Numărul de ani solicitati în vederea 
demonstrării experienţei similare se va 
calcula prin raportare la data limită de 
depunere a ofertelor. 
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           Ofertantul va prezenta o lista a principalelor 
servicii prestate în ultimii 3 ani, prin raportare la 
data limită de depunere a ofertelor, din care sa 
rezulte indeplinirea criteriilor. 
 
          
Cerința nr.2  
Personal 
       Informaţii referitoare la studiile, pregătirea 
profesională şi calificarea  personalului de 
conducere, precum şi ale persoanelor 
responsabile pentru prestarea serviciilor. 
        Se solicită declarația privind efectivele medii 
anuale ale personalului angajat și al cadrelor de 
conducere – Formular nr.12; 
      Ofertantul trebuie să dispună de: 

Personal minim necesar pentru îndeplinirea 
contractului, minim 30 persoane, din care: 
1.Personal tehnic și administrativ: 6 persoane. 
-manager de contract – urmărește îndeplinirea 
cerințelor ce fac obiectul contractului; 
-responsabil cu protectia muncii – urmărește 
respectarea normelor de protecția muncii. 
2.Muncitori: 3 baze x 6 persoane = 18 persoane; 
-Rezervă = 6 persoane. 
Se vor anexa: 
       Pentru managerul de proiect: Copie după 
diplomă studii superioare și Certificatul de atestare 
a absolvirii unui curs recunoscut de Ministerul 
Educatiei; 
        Pentru Responsabil cu protectia muncii: 
decizie de numire și declarație de 
disponibilitate/angajament de participare. 
 
       
 
Cerinţa nr. 3- 
Utilaje/Dotări 
 
       O declaraţie privind echipamentele tehnice şi 
utilajele  de care poate dispune operatorul 
economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului. 
        Operatorii economici trebuie să facă dovada 
că au în dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing, 
prin contracte/convenţii de închiriere sau orice alte 
forme de punere la dispoziţie) de urmatoarele 
utilajele şi echipamentele tehnice  necesare 
îndeplinirii contractului, conform cerințelor din 
caietul de sarcini: 

 Baze de deszăpezire  – minim 3, amplasate in 

 
 
 
 
 
 
 
    Modalitatea de îndeplinire:  
 
   Ofertantul va completa Formularul 
nr.12- Declaraţie privind efectivele 
medii anuale ale personalului angajat şi 
al cadrelor de conducere. 
Justificare personal:     

 Pentru fiecare utilaj trebuie câte 
un muncitor insotitor necesar 
interventiilor directe (5 persoane pe 
fiecare baza x 3 baze = 15 persoane 
 

 pentru actiunea de imprastiere 
manuala a materialului antiderapant din 
gramezi in locurile periculoase 3 
persoane ) 
 TOTAL – muncitori = 18 persoane . 
2. Personalul tehnic si administrativ :        
3 baze x 2 persoane = 6 persoane 
necesare pentru informari operative si 
coordonare activitate de interventii 24 
ore . 
 
3. Rezerva – muncitori care sa fie 
disponibili sa intervina la solicitari 
             3 baze x 2 persoane = 6 
persoane 
 
 
 
Modalitatea de îndeplinire:  
        Operatorul economic va completa  
Formularul nr.11, însoţit de lista cu 
echipamentele tehnice şi utilajele cu 
dotări minime,  necesare realizării în 
bune condiţii a contractului. 
         În cazul în care ofertantul  îsi 
demonstreaza îndeplinirea cerintei 
minime privind capacitatea tehnica 
invocând sustinerea acordata de catre o 
alta persoana (conform art. 190 din 
O.U.G. nr. 34/2006 , acesta va prezenta 
un  angajament ferm al persoanei 
respective, prin care aceasta confirmă 
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zona de vest, centrală și de est a județului Ialomița, 
dotate fiecare cu următoarele utilaje: 
  - autofreză cu capacitate de 120 tone/oră la 
densitatea de . 0,7o tone/mc; 
- autogreder sau tractor cu lamă si greder 
semipurtat; 
 - mijloc auto cu lamă și răspânditor material 
antiderapant; 
- încărcător frontal; 
- autospecială pentru transport persoane și 
materiale în condiții dificile. 

 Puncte de sprijin – minim 4, dotate cu utilaje, 
amplasate în zonele izolate sau greu accesibile 
(Axintele, Rădulești, Luciu, Platonești). 
 
Justificare solicitare băze de deszăpezire și 
puncte de sprijin:   
 
   Având in vedere dispunerea drumurilor județene 
din județul Ialomița  pe o axa  est -vest de aprox. 
160 km si 40 km pe directia nord- sud si tinând 
cont de lungimea de 507 km a retelei de drumuri 
județene amplasate in Bărăgan ( unde Crivațul 
ajunge la viteze foarte mari și viscolește puternic 
zăpada , troienând-o pe 2-5 m înaltime), se impune 
organizarea centralizată a acțiunii de deszăpezire și 
gestionarea acesteia pe sectoare distincte  - vest, 
centru, est - cu volume de trafic specifice și 
caracteristici pozitionale distincte . 
   Din cauza faptului că traficul pe drumurile 
județene este influențat de starea de circulație de pe 
drumurile naționale limitrofe, lungimea planificată 
fiecărei baze de deszăpezire este de circa 150-180 
km fara posibilitați imediate de sustinere de la 
comandamentul central al judetului. De accea 
bazele de deszapezire trebuie sa asigure conditii 
minime pentru utilaje, materiale si personalul 
angrenat la deszapezire. 
   Trebuie mentionat ca se va actiona cu utilaje 
grele pentru interventii solicitate  de la ISU ( venite 
pe 112- ambulante , accidente,blocaje ). 

 
 Justificare  solicitare dotare minima pentru 
fiecare baza de deszapezire:    
   Pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor ce revin 
personalului ce actioneaza pentru deszapezire este 
necesara asigurarea unui minim de utilaje : o 
autofreza(Judetul Ialomita se afla situat in zona 
climatica II iar din punct de vedere al zonarii 
 valorii caracteristice a incarcarii date la sol de 
zapada, se afla in zona 3, careia ii corespunde o 

faptul că va pune la dispoziţia 
ofertantului resursele tehnice şi 
profesionale invocate.   
         În cazul în care ofertantul este un 
grup de operatori economici, cerinta 
minima privind capacitatea tehnica 
poate fi îndeplinita prin cumul. 
         Daca grupul de operatori îsi 
demonstreaza îndeplinirea cerintei 
minime privind capacitatea tehnica 
invocând sustinerea acordata de catre o 
alta/alte persoana/persoane, modalitatea 
de îndeplinire a cerintei este similara 
ofertei individuale mentionata mai sus, 
cu precizarea ca sustinerea va fi 
acordata asocierii si nu unuia dintre 
asociati. 
         Nota : Persoana ce asigura 
sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie 
sa se afle în situatia care determina 
excluderea din procedura de atribuire 
conform prevederilor art. 180, art. 181 
lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările ulterioare. 
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incarcare de 2.5kN/mp. Greutatea specifica a 
zapezii afanate este de 100kg/mc iar a zapezii 
batatorite este de 500kg/mc. In cazul in care se 
actioneaza cu autofreza pe zapada afanata, rezulta o 
cantitate de zapada de 0.25tone/mp. Pe o latime 
medie de 6m de drum si o lungime medie de 
80m/ora, rezulta 0.25x6x80=120tone/h.), un 
autogreder sau tractor cu lama si  răspânditor 
material antiderapant, un mijloc auto cu lamă și 
răspânditor material antiderapant, un incarcator 
frontal pentru manipulare material antiderapant , o 
autospeciala (transport personal si materiale) ,  
pentru informari operative si interventii punctuale 
(aprovizionare cu carburanti pe teren, schimbare 
ture mecanici, etc). 
 

  Utilaje de rezervă: - 1 buc. autofreză, 1 buc. 
mijloc auto cu lamă și răspânditor material 
antiderapant,  1 buc. incărcător frontal, 1 buc. 
tractor cu remorcă, 1 buc.  instalație de preparare 
saramură și 1 buc. autospecială pentru transport 
persoane și materiale în condiții dificile. 
Justificare solicitare Utilaje de rezervă:  
 Având in vedere ca traficul inregistreaza valori 
ridicate tot timpul anului si violenta viscolelor din 
Baragan este foarte mare, pentru deblocarea 
localitatilor izolate nu sunt suficiente utilajele 
solicitate ca dotare minima la fiecare baza de 
deszapezire . Este necesar,  din experienta anilor 
trecuti     -  cel putin utilajele solicitate. 
 

 Cantități minime de materiale antiderapante 
(sare, nisip) și combustibil, conform cerințelor din 
caietul de sarcini: 

 Sare: 60 tone/an; 
 Nisip: 240 mc/an; 
 Motorină: 16.000 litri/an. 

Justificare solicitare materiale antiderapante 
(sare, nisip) și combustibil :     
 

 Cantitatile prevazute reprezinta un minim 
care sa asigure posibilitatea actiunii de deszapezire 
si concomitent aprovizionarea cu material 
antiderapant si combustibil. 
 
             În conformitate cu prevederile art.179 
alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2006, criteriile de 
calificare şi selecţie stabilite de către autoritatea 
contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu 
obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, 
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menționăm că echipamentele tehnice și utilajele 
solicitate sunt cele specifice  pentru activitatea de 
deszapezire  a drumurilor pe timp de iarnă, 
necesare pentru îndeplinirea contractului. 
Cerinta nr.4 
Informatii privind subcontractantii   
        În cazul în care ofertantul va subcontracta o 
parte din contract, acesta are obligatia de a preciza 
partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le 
subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza 
precum si datele de identificare ale 
subcontractantilor propusi.  
        De asemenea, daca ofertantul beneficiaza de 
sustinere in vederea indeplinirii unui/ unor 
criteriu/ii de calificare, acesta are obligatia de a 
preciza datele de identificare ale tertului/ilor 
sustinator/i, precum si sustinerea acordata de 
acesta/ acestia (capacitate economico-financiara/ 
capacitate tehnica/ capacitate profesionala). 
 
          

 
 
 
 
 
        Modalitatea de îndeplinire:  
       In vederea respectarii prevederilor 
art. 69^2 din O.U.G. nr. 34/2006, 
ofertantul va prezenta Formularul nr. 13 
insotit de Formularul nr. 14 (după caz).  
        In cazul unui Ofertant unic, acesta 
va fi semnat si stampilat de 
reprezentatul legal al acestuia.   
         Nota 1: Cerintele privind situatia 
personala a ofertantului, capacitatea de 
exercitare a activitatii profesionale, 
capacitatea economica si financiara, 
capacitatea tehnica, standarde privind 
asigurarea calitatii nu pot fi indeplinite 
prin intermediul unui/ unor 
subcontractori, cu exceptia situatiilor 
prevazute in Anexa nr. 2 la Ordinul 
ANRMAP nr. 509/2011.  
         Nota 2: Cerintele privind resursele 
materiale si umane se iau in considerare 
numai pentru partea de implicare a 
subcontractantului, dacă se prezintă 
documente relevante in acest sens. 
ATENTIE!  
        a) Autoritatea contractanta are 
obligatia de a solicita ofertantului 
declarat câștigător, înainte de încheierea 
contractului de achiziție publică, 
prezentarea contractelor încheiate între 
viitorul contractant si subcontractanti 
nominalizati în oferta. Contractele 
prezentate trebuie sa fie în concordanta 
cu oferta si se vor constitui în anexe la 
contractual de achizitie publica.  
       b) Raspunderea contractantului în 
ceea ce priveste modul de îndeplinire a 
contractului de achizitie publica nu este 
diminuata în cazul în care o parte/ parti 
din contract sunt îndeplinite de 
subcontractanti. 
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III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 
  
 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 
necesare pentru evaluarea respectarii 
cerintelor mentionate  
 
Ofertantul va demonstra ca respecta 
standardele  de asigurare a calitatii, respectiv 
detine certificare ISO 9001 sau echivalent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofertantul va demonstra ca respecta 
standardele privind protectia mediului, 
respectiv detine certificare ISO 14001 sau 
echivalent. 
 
 
 
 
 

 
Modalitatea de indeplinire 
 
 
     Ofertantul va prezenta Certificate/ 
documente edificatoare care probeaza/ 
confirma indeplinirea cerintelor de calificare 
si anume: Certificat/e emise de organisme 
independente care atesta respectarea 
standardelor de asigurare a calitatii, respectiv 
ISO 9001 sau echivalente.  
        Nota 1: Daca un grup de operatori 
economici depune o oferta comuna, cerinta se 
demonstreaza individual de catre fiecare 
membru in parte, pentru partea de contract pe 
care o realizeaza. 
        Nota 2: Documentele solicitate trebuie 
sa fie valabile la data limita de depunere a 
ofertelor.  
        Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 
9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita 
prin intermediul unei alte persoane (tertul 
sustinator).  
        Nota 4: In cazul in care operatorul 
economic nu detine un certificat de calitate 
asa cum este solicitat, acesta poate prezenta 
orice alte probe sau dovezi, in masura in care 
probele/dovezile prezentate confirma 
asigurarea unui nivel corespunzator al 
calitatii. 
 
        Modalitatea de indeplinire: 
       Ofertantul va prezenta Certificate/ 
documente edificatoare care probeaza/ 
confirma indeplinirea cerintelor de calificare 
si anume: Certificat/e emise de organisme 
independente care atesta respectarea 
standardelor de protectie a mediului, respectiv 
ISO 14001 sau echivalente, in copie 
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea 
„conform cu originalul”  
         Nota 1: Daca un grup de operatori 
economici depune o oferta comuna, cerinta se 
demonstreaza individual de catre fiecare 
membru in parte, pentru partea de contract pe 
care o realizeaza.  
         Nota 2: Documentele solicitate trebuie 
sa fie valabile la data limita de depunere a 
ofertelor.  
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         Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 
14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita 
prin intermediul unei alte persoane (tertul 
sustinator).  
         Nota 4: In cazul in care operatorul 
economic nu detine un certificat de calitate 
asa cum este solicitat, acesta poate prezenta 
orice alte probe sau dovezi, in masura in care 
probele/ dovezile prezentate confirma 
asigurarea unui nivel corespunzator al 
protectiei mediului. 

Capacitatea tehnică şi profesională a 
unui ofertant se apreciază în funcţie de 
experienţa, aptitudinile, eficienţa şi 
eficacitatea acestuia, rezultate în urma 
analizării informatiilor prezentate pe 
parcursul procedurii de atribuire.  
 
 
 
 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  
da □ nu x 
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      
□ 
Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca 
protejate                         □ 
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       
da □ nu x 
Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 
Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 
___________________________________________________________________________
______________ 
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            
da □ nu x 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
IV.1)  PROCEDURA 
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       
Offline  x     On line  □ 
   
IV.1.1.b) Tipul procedurii 
Licitatie deschisa x 
Licitatie restransa □ 
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Licitatie restransa accelerata □ 
Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 
  
cerere de oferte  □ 
Negociere □ 
Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 
da □ nu □ 
Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) 
Informatii suplimentare 
Negociere accelerata □ 
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 
  
Dialog competitiv □ 
Concurs de solutii      □                                                                                                                  
Deschis  □   Restrans □ 
Numarul de participanti estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / 
numarul maxim □□□ 
 
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa 
participe 
(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv) 
Numar de operatori economici preconizat □□□ 
sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 
 
Criterii de preselectie 
  
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al 
dialogului (negociere, dialog competitiv) 
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     
da □ nu □ 
reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 
care trebuie negociate 
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 
(concurs de solutii) 
IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile 
corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire in cazul contractului de 
concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor in cazul concursului de 
solutii) 

 

Cel mai mic pret                                                                                                                                                      
x 
  

 

sau  
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste                                                      
□ 
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□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate 
impreuna cu ponderarea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in 
care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 
□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a 
participa la negociere sau in documentul descriptiv 

 

  
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        
da □ nu x 

 

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz) 
 
 

 

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii 
restrans)”  
__________________________________________________________________
_____________________ 

 

 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
___________________________________________________________________________
______________ 
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                
da □ nu x 
Daca da, 
Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Anunt de intentie  
Numarul si data publicarii in SEAP 
  
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau 
cererea de participare 
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   
SK   SL   FI   SV 
 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x      □     
□     □     □ 
Altele: 
___________________________________________________________________________ 
 
Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu 
etapa finala de L.E.) - Lei   
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in 
cazul unei licitatii deschise,cerere de oferte) 
durata in luni: □□□ sau in zile: 90 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
   
IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) 
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             
da □         nu x 
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Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 
___________________________________________________________________________
________________________ 
IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 
___________________________________________________________________________
________________________ 
IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in 
urma concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii 
concursului                                                                 da □         nu □  
 
              
IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea 
contractanta           da □         nu □ 
 
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 
 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
  
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Întocmirea acesteia se va realiza astfel încât în procesul de evaluare, înformaţiile din 
propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice 
minime din caietul de sarcini.  
 Ofertantii au obligatia de a respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si 
de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national. Institutiile competente de la care 
operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile legale in vigoare 
sunt Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectoratele 
Teritoriale de Munca.  
În cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta si: 
• Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont 
de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii Formularul nr.17. 
 
CLAUZE CONTRACTUALE 
Potrivit art.36 alin.(2), lit.b) din HG nr.925/2006 oferta este considerata neconforma daca 
contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Judetul Ialomita 
in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru acestea 
din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta 
renuntarea la clauzele respective. 
Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a 
solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la 
clauzele contractuale (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Astfel, daca un operator 
economic considera ca anumite clauze îi sunt in defavoare, poate solicita autoritatii 
contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi 
amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, 
inainte de data limita de depunere a ofertelor.  
Textul proiectului de contract, insusit de operatorul economic cu / fara observatii, in care 
acesta are obligatia de a) – a completa contractul (proiect) la art.1 cu datele de identificare ale 
prestatorului si ale persoanelor autorizate sa semneze contractul; 
b)-  a bifa la art.12  modul de constituire a garantiei de buna executie, in una din formele 
prezentate, pentru cazul in care va fi declarat castigator; 
Proiectul de contract va trebui sa aiba mentiunea "am citit si suntem de acord cu termenii si 
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conditiile contractuale prevazute in textul proiectului de contract din documentatia de 
atribuire. 
 Ofertantul va indica care informatii sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un 
drept de proprietate intelectuala. 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere 
juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă – 
formular nr.16. Se vor completa formularele F1, F2, F3. 
Preturile  unitare ofertate din cadrul devizului din oferta sunt preturile care vor sta la baza 
stabilirii pretului contractelor subsecvente ce se vor incheia pe baza acordului-cadru pe cei 
trei ani. 
Nota: DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE.  
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de 
atribuire precizat in Documentatia de Atribuire si se realizeaza numai prin compararea 
preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a 
preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, fara sa 
fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de 
îndeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. 
Compararea preturilor prevazute in propunerile financiare ale ofertantilor se realizeaza la 
valoarea fara TVA. In cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi 
pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li 
se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit 
ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel 
mai scazut va fi desemnata castigatoare. Oferta care este declarata câstigatoare în acest caz 
trebuie sa îndeplineasca specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au 
fost acestea stabilite în Documentatia de Atribuire. 
  Nota 3: Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanti prin 
prisma încadrarii în prevederile art. 202 (oferta cu pret neobisnuit de scazut) sau în 
prevederile art. 36 alin. (1) lit. E) sau e1 din H.G. nr. 925/2006, se va realiza prin luarea în 
considerare a propunerilor financiare totale, fara TVA. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
Toate documentele ce vor fi prezentate în cadrul ofertei vor fi semnate de către reprezentantul 
legal aşa cum este desemnat în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului sau similar (pentru persoane juridice straine).În cazul în care documentele nu sunt 
semnate de reprezentatul legal, se va anexa la Certificatul Constatator/documentul similar 
pentru persoane juridice străine şi Împuternicirea persoanei semnatare primită de la 
reprezentatul legal în acest sens. Ofertele vor fi depuse la: Sediul Autoritatii Contractante, la 
adresa menţionată în cadrul prezentei Fişe de date. Ofertele vor fi înaintate fie prin poştă, 
recomandat cu confirmare de primire, fie depuse la sediul autorităţii contractante, la 
registratură. Ofertele depuse personal de catre ofertanti vor putea fi înregistrate doar în zilele 
lucratoare si doar între orele 08:00 si 16:30 de luni pâna joi inclusiv, iar vineri între orele 
08:00 si 14:00. 
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor:  
-în cazul în care Autoritatea Contractantă prelungeşte termenul de depunere a ofertelor în 
conformitate cu prevederile art. 72 al O.U.G. nr.34/2006, cu modificările ulterioare, toate 
drepturile şi obligaţiile care revin Autorităţii Contractante, respectiv Ofertantului, în legatură 
cu data limită de depunere a ofertelor iniţială, se vor aplica luând în considerare noua dată. 
Numar de exemplare: oferta va fi depusa într-un exemplar original, marcat în mod clar 
„Original” si o copie, marcată „Copie”. Compunerea dosarului de ofertare: oferta trebuie să 
conţină urmatoarele documente, completate în mod corespunzător, conform formularelor 
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prezentate în documentaţia de atribuire: 
Dosarul de ofertare va contine: 
• Plic separat marcat exterior corespunzător conţinând Documentele de Calificare; 
• Plic separat marcat exterior corespunzător conţinând Propunerea Tehnică; 
• Plic separat marcat exterior corespunzator conţinând Propunerea Financiară va fi pus în 
plicul aferent Ofertei Financiare. 
Dosarul de ofertare va fi însoţit la exterior de un plic continând următoarele: 
• Scrisoare de înaintare (Formularul nr.1); 
• Garanţia de participare (Formularul nr.2 sau alt document conform Fişei de Date); 
• Dosarul de ofertare inclusiv plicurile continand originalul şi copiile vor fi marcate la 
exterior astfel: 
- Denumirea procedurii; 
- Denumirea Autorităţii Contractante; 
- Denumirea ofertantului/Denumirea fiecărui membru al asocierii; 
- Adresa poştală a ofertantului/liderului asocierii; 
- Dosar de ofertare/Original/Copie. 
Modul de prezentare a documentelor:  
Exemplarul original al ofertei va fi semnat şi ştampilat pe fiecare pagină în coltul din dreapta 
jos, indiferent dacă în cadrul paginii mai există şi alte semnături sau ştampile în original.  
Documentele din dosarul original care sunt prezentate în copie vor fi certificate „conform cu 
originalul”. 
Fiecare secţiune a dosarului de ofertare (Documente de calificare, Oferta tehnică, Oferta 
financiară) va fi numerotată crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă 
fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINA”. Copertile aferente subsecţiunilor cuprinse în 
dosarul de ofertare se vor numerota deasemenea.  
Copiile solicitate vor fi copii simple ale dosarului original semnat, ştampilat şi numerotat 
conform celor de mai sus. 
Dosarul de ofertare va conţine următorul OPIS completat corespunzator (Nr. crt./Tip 
document/Nr. Pagina (de la … pâna la…)), pentru:  
1. Documente de calificare (cu toate documentele componente), de la pg.... pana la...; 
2. Oferta tehnică (cu toate partile componente), de la pg.... pana la...; 
3. Oferta financiară (cu toate documentele componente), de la pg.... pana la.... 
În eventualitatea unei neconcordanţe între original şi copii, va prevala originalul. 
Originalul şi copiile trebuie tipărite sau scrise cu cerneala neradiabilă şi vor fi semnate pe 
fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul 
in contract.  
Orice stersatură, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 
Autoritatea Contractantă nu isi asumă nici o responsabilitate în cazul în care documentele de 
participare la licitaţie nu sunt intacte, sigilate sau dosarul de ofertare nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus. 
Costuri asociate întocmirii ofertei: 
Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente pregătirii şi depunerii ofertei.  
Autoritatea Contractantă nu îsi asumă nici o responsabilitate pentru orice tip de cheltuială, şi 
nu va rambursa cheltuieli suportate de către Ofertant, în legatură cu orice aspect al ofertei 
sale. 
Oferte întârziate:  
Toate Ofertele primite după data şi ora limită de depunere a ofertelor specificate în Invitația 
de participare vor fi declarate întârziate şi vor ramâne în posesia Autorităţii Contractante. 
Garanţiile de participare asociate acestor oferte vor fi returnate Ofertantilor. 
Autoritatea Contractantă nu îsi asumă nici o raspundere pentru depunerea cu întârziere sau la 
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altă adresă a ofertelor. Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a 
ofertelor vor fi respinse fără a fi evaluate. 
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 
 
Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele printr-o înştiintare scrisă în acest sens, semnată 
de persoana care are calitatea de reprezentant legal al ofertantului sau este împuternicită să 
semneze în numele ofertantului şi având ştampila ofertantului, înainte de expirarea termenului 
limită de depunere a ofertelor, specificat în Invitația de part icipare. Nu este posibilă 
modificarea ofertelor după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.  In 
conformitate cu prevederile art.87 alin.1 din H.G.925/2006, cu modificari si completari 
ulterioare,    Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, 
ofertantul pierzand astfel suma constituită, atunci când acesta din urma  îşi retrage oferta în 
perioada de valabilitate a acesteia. 
 
Înstiinţările cu privire la intenţia de modificare sau retragere a ofertelor vor fi întocmite, 
sigilate în plic, marcate şi înaintate Autorităţii Contractante, iar plicul va fi marcat cu 
cuvintele „MODIFICARE” sau „RETRAGERE”. 
Retragerea unei Oferte în intervalul dintre data limită de depunere a ofertelor şi data expirării 
valabilităţii ofertelor va duce la reţinerea garanţiei de participare. 
 
Deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi deschise în sedinţa publică, în prezenţa reprezentanţilor 
desemnaţi ai Ofertanţilor, la data, ora locală şi locaţia specificate în Invitația de participare, de 
către Comisia de Evaluare desemnată în acest scop.  
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:  
Participanţii trebuie să prezinte împuternicirea scrisă prin care sunt autorizaţi să reprezinte 
ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului, împuternicire care conţine în mod 
expres limitele acestui mandat – în original. 
 
Plicurile marcate “RETRAGERE” vor fi deschise şi citite primele. Ofertele pentru care au 
fost prezentate înstiintări cu privire la intenţia de retragere, nu vor fi deschise, ci returnate ca 
atare Ofertantului. 
In al doilea rând vor fi deschise plicurile marcate cu “MODIFICARE”, iar conţinutul 
modificării va fi citit în paralel cu oferta respectivă. 
Modificările sunt permise doar în cazul în care înştiinţarea privind modificarea conţine o 
solicitare îndreptaţită de modificare. 
În continuare vor fi deschise, pe rând, toate celelalte plicuri/colete şi vor fi făcute publice 
următoarele informaţii: numele ofertanţilor, eventualele înştiintări cu privire la intenţia de 
modificare sau retragere, prezenţa garanţiei de participare necesare, preţurile ofertelor, 
precum şi orice alte informaţii pe care comisia de evaluare le consideră necesare.  
Cu excepţia ofertelor întârziate şi a celor neînsoţite de garanţia de participare, nici o altă 
ofertă nu va fi respinsă în cursul şedinţei de deschidere a ofertelor. 
Comisia de evaluare va întocmi un „Proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor”, care 
va fi semnat de către toţi membrii comisiei de evaluare, precum şi de către reprezentanţii 
ofertanţilor prezenţi. Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor va fi pus la 
dispoziţia tuturor ofertanţilor şi va include informaţii privind, dar fără a se limita, la: numele 
ofertanţilor, eventualele înştiinţări cu privire la intenţia de modificare sau retragere, prezenţa 
garanţiei de participare necesare, preţurile ofertelor. 
Confidentialitatea procedurii:  
Întreaga procedură de atribuire este confidenţială şi este supusă politicii Autorităţii 
contractante de acces la documente. Deciziile Comisiei de evaluare se iau de comun acord, iar 
dezbaterile au loc în şedinţa închisă. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra 
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secretul profesional.  
Nu este permisă dezvaluirea de informaţii cu privire la verificarea, explicarea, opinii 
exprimate de comisie după compararea ofertelor sau recomandări privind atribuirea 
contractului, catre ofertanti sau orice alte persoane care nu sunt oficial implicate în derularea 
procesului, pâna la momentul în care poate fi facută cunoscută identitatea ofertantului 
câstigator. 
Orice încercare a vreunui ofertant de a aborda direct oricare dintre membrii comisiei de 
evaluare sau personalul Autoritatii Contractante, pe parcursul perioadei de evaluare, în scopul 
de a obţine informaţii confidenţiale privind procesul de evaluare, va fi considerată motiv 
legitim de descalificare a ofertei sale. 
 
Clarificari: 
În momentul verificării şi comparării ofertelor, comisia de evaluare poate solicita ofertantului 
să clarifice orice aspect al ofertei sale. 
Cererile de clarificare şi răspunsurile la acestea vor fi făcute în scris sau prin fax. În nici un 
caz nu va fi propusă sau solicitată modificarea preţului sau a conţinutului ofertei, cu excepţia 
cazurilor în care este necesară corectarea unor greşeli de calcul descoperite de către comisia 
de evaluare în momentul analizării ofertelor. Nici o cerere de clarificare nu va viza corectarea 
unor erori de formă sau a unor restricţii majore, de natura să afecteze derularea normală a 
contractului sau să afecteze negativ mediul concurential. 
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          
da □ nu x 
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: 
_____________________________ 
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri 
comunitare                 da □ nu x 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau 
program(e):_________________________________________ 
Tipul de finantare:  
Cofinantare                                      □ 
Credite externe cu garantia statului □ 
Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta 
obligatoriu din lista disponibila) 
Alte fonduri.                                    □ 
  
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 
Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în S.E.A.P. operatorii economici 
trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic (acest program 
fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică). 
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: 
Dacă se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă 
va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. 
Modalitatea de departajare va ţine cont de conţinutul ofertei, respectiv al propunerii 
financiare, şi nu de cerinţe de calificare şi/sau propunerii tehnice. 
Se va prezenta : Declaratie privind  calitatea de participant la procedura – Formular nr.  5. 
 
VI.4) CAI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  
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Denumire oficiala: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, 
Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41  
Adresa Internet (URL) 
www.cnsc.ro  

Fax: 021.310.46.42 /     
021.890.07.45 

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 
Denumire oficiala: 
Adresa: 
Localitate: Cod postal: Tara: 
E-mail: Telefon:  
Adresa 
Internet 
(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 
 
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C .în vederea anularii actului si/sau recunoasterii 
dreptului  pretins ori a interesului legitim în conditiile art.256^2 din O.U.G. nr.34/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
   
Denumire oficiala: JUDETUL IALOMITA ( CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA) - 
Directia Coordonare Organizare –Serviciul Juridic 
 
Adresa: 
Localitate: Slobozia Cod postal: 920032 Tara: Romania 
E-mail: cji@cicnet.ro Telefon: +40 243230200  
Adresa Internet (URL): 
cji@cicnet.ro 

Fax: +40 243230250  

 

mailto:office@cnsc.ro�


Formular  nr.1  
 
 
 OFERTANTUL           
 …….................…….........                                       
Înregistrat la sediul autorităţii   contractante 
     (denumirea/numele)                                                                  Nr. .......... / ........…… 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către 
............................................................... 

 
 
 

Ca urmare a anuntului de participare apărut  în S.E.A.P. nr. ………..…... din …….........................., 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea acordului-cadru de 
„…………………………………………………………………………………….…………..”. 
 
Noi ……………………………..................................…………................................... vă 
transmitem alăturat următoarele: 
1. Documentul ..............................................…..… privind garanţia de participare, în cuantumul şi 
în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, continând, un exemplar original şi una copie în limba 
română, continând: 
a) oferta; 
 b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
 
 
 
 
Data completării ..................... 
 

Cu stimă, 
Ofertant, 

 
……................................ 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Formular nr.2  
 
________________________ 
   (denumire emitent garanţie) 
 

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire   acordului –cadru de achiziție publică 

             Către ___________________________________________ 
                                       (denumirea autorității contractante și adresa completă) 
Având în vedere procedura _______________________________ pentru atribuirea acordului-
cadru ____________________________  (denumirea acordului-cadru), noi 
____________________________ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la 
______________________________________ (adresa emitentului), ne obligăm față de  
_____________________________ (denumirea autorității contractante): 
_______________________________________________________________________________ 
OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE 
MAI JOS-I sau II. 
Să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a 
____________ din  
valoarea estimată a contractului, adică suma de _______ RON(în litere și cifre) la prima sa cerere 
scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a -și motiva cererea respectivă, în situația în care 
autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa 
ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la literele a) – d) de mai 
jos(cazul garanției care se execută necondiționat conform art.86 alin(.3) lit.b) din HG nr. 
925/2006): 
SAU 

I. Să onorăm condiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a 
____________  din  
valoarea estimată a contractului, adică suma de __________RON(în litere și cifre) la prima sa 
cerere scrisă și după constatarea culpei ofertantului în conformitate cu contractul garantat. În 
cererea sa autoritatea contractanta va preciza că suma cerută de ea și  datorată ei este din cauza 
existenței uneia sau mai multora dintre situațiile de la literele a)-d) de mai jos(cazul garanției care 
se execută  condiționat conform art.86 alin(.3) lit.a) din HG nr. 925/2006): 
_______________________________________________________________________________
_____________________ 
 
    a) ofertantul _____________________  (denumirea/numele) și-a retras oferta in perioada de 
valabilitate                                                   a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
(denumirea/numele)                                                                                                   a refuzat să 
semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________ 
(denumirea/numele)                                                                                                       
nu constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei și oricum nu mai târziu 
de 10 zile de la semnarea acordului-cadru: 
         Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
       
      În cazul în care părțile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să 
modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obține 
acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanție iși pierde valabilitatea.  
      Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română. 



      Competențe să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de participare 
sunt instanțele judecătorești române. 
 
 Data completării ................................... 

 
 
Parafată de Bancă/Societate de Asigurări  _____________ in ziua ______ luna ________ 

anul _____ 
          
         (semnătura și ștampila organismului care eliberează aceasta garanție de participare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 3 
Operator economic 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE  
 

PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a) ............................................... (denumirea 
/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţia prevăzutã la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu 
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudã şi/sau spălare de bani. 
 
Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a) ............................................................. declar 
cã informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
      
 
 
Data completării ...................... 
 
 

Operator economic, 
________________________ 

(numele, semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular nr. 4 

Operator economic 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările ulterioare 

  
 

Subsemnatul(a) ................................................................................. (denumirea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de (se 
menţionează procedura)………………………….. pentru atribuirea acordului-cadru de achiziţie 
publică având ca obiect  ..........................................................................……...................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ................................ 
(zi/lună/an), organizată de ........................................................................................(denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, compania noastră nu se află în niciuna 
din următoarele situaţii: 
     

a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
b) abrogat 
c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 

catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale 
in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; 

c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 
motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o 
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie 
profesionala; 

e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în 
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
     

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
Data completării ...................... 
 
                                                              Operator economic,  

 
                                                            ......................................... 
                                                     (ştampila si semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 



Formular nr.5 
Operator economic 
(denumirea/numele) 

                                
DECLARAŢIE 

PRIVIND CALITATEA  DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
 

1.   Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a).............................................. 
(denumirea operatorului economic),declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea acordului-cadru de achiziţie    
publică ........................................................... (se menţionează procedura), având ca obiect 
........ …………………………. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), 
la data de ……………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………..(denumirea 
autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: 
¤  în nume propriu; 
¤ ca asociat în cadrul asociaţiei ............................................................................................. ; 
¤  ca subcontractant al ............................................ ; 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 
2.  Subsemnatul(a) ………………………. declar că: 
¤  nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
¤ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 
3. Subsemnatul(a) ……………………………….. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni  modificări în  prezenta declaraţie la orice  punct  pe 
parcursul derulării procedurii de atribuire a acordului-cadru de achiziţie publică sau, în cazul 
în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
5. Subsemnatul(a) …………………………….. autorizez prin prezenta orice instituţie, societate 
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 
ai…………………………………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 

Data completării .......................... 
 
 

Operator economic, 
________________________ 

(numele, semnãtura autorizată) 
           
 
 
 
                            
 



Formular nr.6 
Operator economic 
(denumirea/numele) 
 
 

CERTIFICAT 
de participare la procedura cu ofertă independentă 

 
 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................................., reprezentant/reprezentanti legali 
al/ai .............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de 
achiziţie publică organizată de ................................, în calitate de autoritate contractantă, cu 
nr. .............. din data de ...................., certific / certificăm prin prezenta ca informaţiile 
conţinute sunt adevarate şi complete din toate punctele de vedere. 
 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ..........................................., următoarele: 
 
1. am citit şi am înteles conţinutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile 
în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor continuţi de ofertă; 
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se întelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în 
cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 
participare; 
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fara a exista consultări, comunicări, întelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din întelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul ale acestora, intenţia de a oferta sau 
nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin 
natura lor, nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri; 
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din întelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevarate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
 
 
Data completării ...................... 

 
Operator economic, 

________________________ 
(numele, semnãtura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 



   Operator economic        Formular nr.7 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
privind dispoziţiile art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
     Subsemnatul(a) ............................................... (denumirea, numele operatorului economic), 
în calitate de ofertant la procedura de …….………………………..(se menţionează procedura) 
pentru atribuirea acordului-cadru de achiziţie publică având ca obiect 
……………………................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 
CPV), la data de ....................... (zi/luna/an), organizată de ................................ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
 Membrii din cadrul consiliului de administraţie/ organ de conducere sau de supervizare 
şi/sau acţionarii ori asociaţii, persoanele care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea 
inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din 
ordonanţa de urgenţă, ai operatorului economic pe care îl reprezint, nu deţin funcţii de decizie în 
cadrul autorităţii contractante. 

Pentru această declaraţie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea 
ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuirii în sensul articolului 
menționat sunt următoarele:Presedinte:Vasile Silvian CIUPERCA. Vicepresedinte: Ioan MARTIN, 
Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: Cezar Gheorghe VÂLCAN. Comisia de evaluare a 
ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot: Maria Dinu ; 
Membrii: Mirela Genina Preda;Proca Gheorghe;Adrian Iulian Nicoară; Mihaela Laura Voinescu                                                                                                                                                                                                                                   
Membrii de rezervă: Rodica Stoica;Marius Hristescu.Consilierii judeteni: Dumitru Otilia, Nica 
Viorel,Vasile Mitu, Herea Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, Sonchereche Laurentiu, 
Condrut Ileana, Serbanescu Virgil Marian, Berbecel Vasile, Maftei Gica, Nunu Ion, Vasilache 
Aurel, Popescu Ionut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice Gheorghe, Sitaru Nicolae, Nica 
Ion, Andriescu Adrian, Urloiu Zenica, Barcari Rodica Luminita, Mihaila Stefan, Florea Romeo, 
Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, Ionescu Ion, Mitrica Ion. 

În cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea înţeleg să fiu exclus din 
procedura de atribuire. 

Formularul va fi completat de catre ofertant/ofertanti asociaţi/subcontractant/terţ. 
 
 
 
                                               Operator economic, 
                                                   ........................ 
                                             (semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Formular nr.8 
Operator economic 
(denumirea/numele) 
   

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
_______________________________________________________________________ 
2. Codul fiscal: _____________________ 
3. Adresa sediului central: 
____________________________________________________________________ 
4. Telefon: _______________________ 
     Fax: __________________________ 
     E-mail: ________________________ 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ 
                                                                 (numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare________________________(se va solicita după 
caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
8. Principala piaţă a afacerilor : 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
globală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri globală (la 31 dec.) 
echivalent  

euro 
 2012       

................................ 
                    ............................................... 

 2013       
................................ 

                    ............................................... 

 2014       
................................ 

                    ................................................ 

Media anuală :                                              
................................ 

                  ................................................ 

 
 
Data completării ...................... 

 
Operator economic, 

________________________ 
(numele, semnătura autorizată) 

 
 
 
 



Formular  nr.9 
OPERATORUL ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit 
al...........................................................................................,                                 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
............................................................... 
 (denumirea şi adresa autorităţii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
…………………………………………………………. 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
                  
                 Operator economic, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                               
               (semnatura autorizată ) 
          



 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator  
% 

 
Cant. 

(U.M.) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6  7 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
            

   Operator economic, 
            

        ...................... 
            

   (semnatura autorizată) 
_______ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Formular nr.10 
Operator economic 
(denumirea/numele) 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________. 
Numărul şi data contractului: _____________________________. 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________. 
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 
Ţara: ____________________. 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 _ 
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
 _ 
|_| contractant asociat 
 _ 
|_| subcontractant 
  
4. Valoarea contractului: 
 exprimată în  exprimată 
moneda în care în echivalent 
  s-a încheiat  euro 
  contractul 
a) iniţială (la data semnării contractului):  _________            ___________  
b) finală (la data finalizării contractului): _________             ___________ 
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: ___________________________. 
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: _______________________________. 
 
Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
________________________ 

(numele, semnãtura autorizatã) 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular nr.11 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE 
TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A ACORDULUI-CADRU 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
(denumirea si adresa autorităţii contractante) 
în legatură cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 
             (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
                 
         Operator economic, 
                                      
                    ………… ………………. 
                                                                              
                        (semnatura autorizată ) 
          



 
LISTA 

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 
 
 
 
 
Nr.
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate Forma de deţinere  
Proprietate În chirie  alte forme de 

punere la 
dispozitie 

1.       
2.       
 
 
      
  
                  
    Operator economic, 
                                       
          …….........………………. 
                                                                               
                     (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    

Formular nr. 12  
 Operator economic                        
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
 

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT  
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 
 
Subsemnatul(a)……………………………..., reprezentant(ă) al(a)  ............................................. ...... 
(denumirea/numele şi sediul / adresa candidatului / ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt 
reale. 
 
Subsemnatul(a) ……………………………..., declar că informaţiile furnizate sunt complete şi 
corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul(a) ……………………………............., autorizez prin prezenta orice instituţie, 
societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor 
autorizaţi ai   .................................................(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Personal angajat    
Personal de conducere    
 
 
 
 
Data completării ............................... 
 
 
 
 
                                                              Operator economic,  
                                                         (semnătură autorizată) 
 
 
 
 



 

 
       

 Operator economic 
..................................                        
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
 

PRIVIND PERSONALUL CE VA FI ANGAJAT ÎN ACORDUL-CADRU 
 
 
 

 
 Subsemnatul(a) ________________, reprezentant(ă) împuternicit al(a) 
______________________, (denumirea /numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul de mai jos sunt reale.  
 
Subsemnatul(a) __________________,  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte 
în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie.   
 

Numele şi prenumele Studii de specialitate Ani de experienţă profesională 
   
   
   

 
          
Data completării ............................... 
 
 
Numele şi prenumele 
    semnătură 
                                                              Operator economic,  
                                                         (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                                                              Formular nr. 13 

Operator economic  
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN ACORDUL-CADRU CARE SUNT ÎNDEPLINTE DE 
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
 

Subsemnatul(a) ..............................., reprezentant(ă) al(a) 
.......................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul(a) ................................, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul(a) ....................................................., autorizez prin prezenta orice instituţie, 
societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor 
autorizaţi ai ......................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării ............................... 
 
 
 

Operator economic, 
(semnătură autorizată) 

 
 
Verso 
Nr. 
crt. 

Denumire /  
nume 

subcontractant 
 

Partea/părţile din 
acordul-cadru ce 

urmează a fi 
subcontractate 

Datele de 
recunoaştere ale 

subcontractanţilor 
 

Specializare Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnătură 

      
      
      

 
 

Operator economic, 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
                                                                                Formular nr. 14  

 
 
 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

în vederea participării la procedura de atribuire a acordului-cadru de achiziţie publică 
.............................................................. 

 
 
la acordul-cadru de achiziţie publică nr. ______/________ încheiat între 
______________________________ 
__________________________   (părţile contractante) privind prestarea serviciului  _________________                                                                                                                      
(denumire contract) 
 
 
1. Părţi contractante: 
Acest contract  este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________ 
____________________ (adresa,tel.,fax), reprezentată prin __________________ Director General şi 
___________ Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general 
şi 
S.C. ________________________ cu sediul în _________________________________ (adresa,tel.,fax)                                                      
reprezentată prin __________________ Director General şi ____________________ Director Economic, 
denumită în cele ce urmează subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
Art.1. _____________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
         (lucrări, produse, servicii) 
 
- ____________________ 
- ____________________. 
 
Art.2. Valoarea  ______________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                             (lucrări, produse, servicii) 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de 
subcontractant, contravaloarea ___________________ prestate în perioada respectivă. 
                                                   (lucrări, produse, servicii) 
- plata ___________________________ se va face în limita asigurarii finanţării ______________________ 
         (lucrărilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de către beneficiarul __________________________ . 
(lucrărilor, produselor, serviciilor)                                 (denumire autoritare contractantă) 
Art.4. Durata de prestare a serviciilor ___________________________________________ este în 
conformitate cu  
                                                                 (lucrărilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonat conform graficului anexă la contract. 
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal 
incheiat la terminarea _________________________________. 
                                      (lucrărilor, produselor, serviciilor) 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile 
legale. 
 
 



 

 
 
 
 
3. Alte dispozitii: 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a __________________________________________ 
                                                                                                    (lucrărilor, produselor, serviciilor) 
şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa 
beneficiarului, subcontractantul va plătii penalitati de ______% pe zi întarziere din valoarea 
_____________________________ nerealizată la termen. 
 (lucrărilor, produselor, serviciilor) 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plătii penalitati de 
_____ % pe zi întarziere la suma datorată. 
Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are fata de investitor conform contractului _______________________________. 
                                                                                                            (denumire contract) 
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se 
vor soluţiona pe cale legală. 
 
Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
        ______________________    _________________________ 
               (contractant)                                     (subcontractant)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 



 

             
 
 
 

 
Formularul nr.15 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
nr………./………… 

în vederea participării la procedura de atribuire a acordului-cadru de achiziţie publică 
.............................................................. 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    
1. Părţile acordului: 
_________________________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  __________________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
 
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică este: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se 
va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 
acord.  
 



 

 
 
 
 
 
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 
 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 

 
 

Liderul asociatiei: 
 

______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

 
 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Formular nr.16 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei) 
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
 la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________. 
                                                                                                                                    (suma in litere si in 
cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 
graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
 



 

 
 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                              
Formular nr.17 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

 

           Subsemnatul (a).................................................................................... (se insereaza numele 
operatorului economic-persoana juridică), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că mă angajez să prestez serviciile  la obiectivul   
……………………………………………. , pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru, în conformitate 
cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare 
în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor 
obligaţii fiind incluse în tarifele zilnice ale experţilor, astfel cum acestea sunt indicate în preţul 
acordului-cadru conform propunerii financiare. 

 

 

 

 

Operator economic, 

…………………………. 

(semnatura autorizată ) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Formular nr.18 
 
  
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

             Către ___________________________________________ 
                                       (denumirea autorității contractante și adresa completă) 
 

Cu privire la contractul subsecvent de achiziţie publică 
________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea 
contractului subsecvent) 
încheiat între ________________________________ , în calitate de prestator, şi 
_____________________________, în calitate de achizitor, ne obligam față de  
_____________________________ (denumirea autorității contractante): 
 
_________________________________________________________________________________
___________________ 
 
OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE 
MAI JOS-I sau II. 

I. Să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita 
a ____________ din  

valoarea estimată a contractului subsecvent, adică suma de _______ RON(în litere și cifre) la prima 
sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care 
autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa 
persoanei garantate (cazul garanției care  se execută necondiționat conform art.90 si art.86 alin(.3) 
lit.b) din HG nr. 925/2006): 

SAU 
II. Să onorăm condiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a 

____________  din  
valoarea estimată a contractului subsecvent, adică suma de __________RON(în litere și cifre) la 
prima sa cerere scrisă și după constatarea culpei persoanei garantate în conformitate cu contractul 
garantat (cazul garanției care se execută  condiționat conform art.90 si art.86 alin(.3) lit.a) din HG nr. 
925/2006): 
  

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se 
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 
valabilitatea. 
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HOTĂRÂRE 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2015/2016 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere:  

-Expunerea de motive nr. 310 din 15.01.2015, a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa,  

Examinând :  

-Raportul nr.364 din 16.01.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare;  

-Avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 25107 din 14.01.2015;  

-Adresa nr. 11205 din 25.11.2014 a Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Ialomiţa; 

- Adresa nr.2320 din 08.11.2014 a Liceului Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia; 

-Raportul nr. 983 din 06.02.2015  al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;  

În conformitate cu :  

-prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-prevederile art. 19 alin. (1) şi (2) şi ale art. 61 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua 

din Legea nr. 1 din 2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4849 din 

10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele 

locale şi  de la bugetul de stat şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015-

2016 

-prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 

2001, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

special din judeţul Ialomiţa, la nivelul Liceului Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” din Slobozia.  
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Art.2 Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia va funcţiona ca 

unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de nivel primar, gimnazial, 

profesional şi liceal.  

 

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică.  

 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe şi Liceului 

Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia şi spre ştiinţă, Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, 

urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                  

Ştefan MUŞOIU                              Contrasemnează,  

                                                                  Secretarul judeţului Ialomiţa,  

                                                                        Adrian Robert IONESCU  

 

 

 

 

 

 

Nr. 14 

Adoptată la Slobozia  

Astăzi 10.02.2015  

                                                                                                                                                                         Rd/Oc  

                                                                                                                                                                           Şt/D 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din 

bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 854 din 02.02.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

- Raportul nr. 885 din 03.02.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 1103 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 993 din 06.02.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr. 1028 din 06.02.2015 al Comisiei economico - financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr. 1014 din 06.02.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 984 din 06.02.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.e), lit. f) şi alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1  Se aprobă Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din 

bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Cod FP – 07 – 06, vers1 

 

  

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va asigura de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 

 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, urmând 

a fi publicată în presa locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                       Contrasemnează 

                 Ştefan MUŞOIU                                      Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                   Adrian-Robert IONESCU 
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Anexă 

la Hotărârea CJ Ialomiţa nr._____ din ______2015 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa 
Slobozia – Piaţa Revoluţiei nr.1 

Tel:0243/230200, Fax: 0243/230250 

e-mail: cji@cicnet.ro 

www.cicnet.ro 
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CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE 

     

 

1.1 Temeiul legal 

 Conform art. 91 alin. 6 lit. (a) coroborat cu alin. 5 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Judeţean asigură, prin asociere cu persoane 

juridice române ori străine, inclusiv din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni de interes public judeţean, naţional sau internaţional potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, în domenii privind: cultură, religie si recreere (sport), învăţământ, 

asistenţă socială, protecţia mediului. Finanţările pentru proiecte se acordă în conformitate cu 

prevederile: 

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 

nonprofit de interes general; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea asistenţei sociale  nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările 

şi completările ulterioare; 

1.2 Glosar de termeni 

 În înţelesul prezentului GHID, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 

semnificaţie: 

a)  autoritate finanţatoare – Judeţul Ialomiţa reprezentat de Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

b) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma 

aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; 

c) bugetul proiectului - reprezintă totalitatea surselor de finanţare necesare realizării proiectului 

şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare; 

d) cerere de finanţare - document completat de către solicitanţi în vederea obţinerii finanţării 

pentru una sau mai multe acţiuni/activităţi din cadrul unui proiect (Anexa nr. 1); 

e) cheltuieli eligibile - sunt considerate eligibile cheltuieli care reflectă costuri necesare şi 

rezonabile, sunt oportune şi justificate, sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a 

acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului propus, sunt legate în mod direct de obiectul 

contractului de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, identificabile şi 

verificabile, sunt susţinute de acte şi documente justificative corespunzătoare( cap.2.3.1).  

f) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Judeţul 

Ialomiţa în calitate de autoritate finanţatoare şi un beneficiar; 

g) contribuţia solicitantului - cheltuielile presupuse de realizarea proiectului în procent de 

minimum 20% din valoare totală a finanţării; 

h) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetul autorităţii 

finanţatoare pentru acoperirea parţială a cheltuielilor necesare realizării unor acţiuni sau 

programe de interes public la nivelul judeţului Ialomiţa; 
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i) fonduri publice - sume alocate din bugetul judeţului Ialomiţa;  

l) solicitant – orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect cu 

relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa, solicitând finanţare pentru una sau mai multe 

acţiuni/activităţi din cadrul proiectului. 

 

1.3 Principiile care stau la baza finanţării nerambursabile 

 Principiile care stau la baza acordării de finanţare nerambursabilă sunt: 

a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a 

deveni beneficiar; 

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice - folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care 

să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea 

contractului de finanţare nerambursabilă; 

 c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;  

 d) tratamentul egal - respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie astfel 

încât orice persoană juridică care depune o ofertă să aibă şanse egale de a i se atribui contractul 

respectiv; 

e) excluderea cumulului potrivit căreia: 

     1) – pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o 

singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an 

fiscal; 

     2) – în cazul în care beneficiarul contractează, în decursul aceluiaşi an calendaristic, 

mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare (pentru 

proiecte diferite), nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice 

alocate; 

f) neretroactivitatea - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a 

cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; 

g) cofinanţarea - finanţarea nerambursabilă trebuie însoţită de o contribuţie din partea 

beneficiarului de minimum 20% din valoarea totală a finanţării. 

 

 

CAPITOLUL II – CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 

2.1 Eligibilitatea solicitantului. 

 Pentru a fi eligibili la o finanţare nerambursabilă solicitanţii trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) solicitantul trebuie să fie persoană juridică fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii 

constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii; 

a) să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale 

în care au sediul, la bugetul Judeţului Ialomiţa sau la plata contribuţiei pentru asigurările sociale 

de stat; 

b) să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare; 

c) să aibă alte surse de finanţare în cuantum de minim 20% din valoarea totală a finanţării; 

d) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de 

dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

e) să aibă prevăzut în statut activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe; 

f) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

g) să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate; 

h) documentaţia solicitanţilor să fie depusă înaintea datei limită stabilită de autoritatea 

finanţatoare. 

 Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră 

necesare pentru verificarea respectării condiţiilor mai sus menţionate.  

 Sunt excluse de la finanţare ONG-urile care în ultimii doi ani au comis o gravă greşeală 

în materie profesională sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de 



5 

 

finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă 

mijloace probante în acest sens. 

 

2.2  Eligibilitatea proiectului. 

 Domeniu de aplicare 

 Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordă finanţări pentru activităţi ce presupun 

dezvoltarea infrastructurii solicitantului (proceduri de amenajări interioare, extindere, lucrări de 

construcţii etc.) 

 Domeniile pentru care se aplică prezentul ghid sunt:  

1. cultură, religie; 

2. recreere, sport; 

3. învăţământ(performanţă educaţională);  

4. asistenţă socială;  

5. protecţia mediului; 

 În cazul în care pentru unul sau mai multe domenii nu se depune nici un proiect sau se 

depun numai proiecte neeligibile sau valoarea acestora nu acoperă sumele alocate, Autoritatea 

finanţatoare îşi rezervă dreptul de a redistribui, în condiţiile legii, aceste fonduri domeniilor 

pentru care există proiecte sau acţiuni/activităţi eligibile.  

  Activităţile/Acţiunile pot consta în: festivaluri organizate pe teritoriul judeţului, diverse 

expoziţii – pictură, sculptură, foto etc., aniversări/comemorări, editare carte şi lansare de carte, 

editare de publicaţii cu caracter cultural şi ştiinţific, recitaluri, acţiuni cu caracter social, 

concursuri sportive, concursuri pe teme educaţionale, de mediu, artistice, tabere de creaţie, vizite 

didactice, congrese, simpozioane, şi altele asemenea desfăşurate în judeţ, participări la 

concursuri naţionale şi internaţionale în domeniile precizate. 

 Menţionăm că activităţile de mai sus sunt cu titlu de exemplificare şi ele pot fi completate 

cu proiecte adecvate domeniilor de aplicare. 

  Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. 

 

2.3  Eligibilitatea cheltuielilor: 

 

2.3.1. Cheltuieli eligibile 

a)  închirieri: săli de activităţi(seminarii, cursuri, expoziţii, etc), echipamente; 

b) fonduri de premiere în cazul organizării concursurilor; 

c) transport: bilete şi abonamente de transport, transport echipamente şi materiale, bonuri de 

benzină (în limita a 7,5 l/100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă); 

d) cazare şi masă: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului într-o 

structură de primire turistică de maxim 3 stele. In cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură 

de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de 

cazare perceput. 

e) materiale consumabile: rechizite birotică (hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, pixuri, 

mape, etc.) şi materiale sanitare; 

f) achiziţionare servicii: orice activitate prestată de o persoană fizică sau juridică, care nu se 

încadrează la categoria onorarii: servicii transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, 

servicii tipărire ( materiale publicitare, reviste, cărţi, etc.). 

g) publicitate: acţiuni promoţionale ale proiectului (costuri legate de diseminarea informaţiilor 

despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc.). 

 

2.3.2. Cheltuieli neeligibile: 

a) costuri administrative (apă, canal, electricitate, telefon, internet, gaze naturale, costuri de 

încălzire etc.); 

b) cheltuieli salariale ale beneficiarului finanţării şi diurna; 

c) cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor; 

d) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe; 

e) achiziţii de terenuri, dotări mijloace fixe; 
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f) achiziţia, reabilitarea, construirea, renovarea de clădiri, reparaţii; 

g) achiziţia de vehicule sau componentele acestora (anvelope, părţi caroserie etc.), reparaţii şi 

servicii de întreţinere; 

h) achiziţionarea de mobilier şi obiecte de inventar de natura acestora; 

i) protocol (regim restaurant), băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar; 

j) transport în regim de taxi; 

 Orice contribuţie în natură raportată de către beneficiar nu poate constitui justificarea 

părţii de cofinanţare a solicitantului prevăzute la clauza nr.1.3, pct. g. 

 

CAPITOLUL III –   PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRII 

 

 Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată în limba română, se va depune în două 

exemplare la Compartimentul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – Registratura Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, din municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1, în termenul stabilit şi adus la 

cunoştinţă publică. 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa acordă finanţare pentru susţinerea unei/unor activităţi din 

cadrul proiectului,  iar finanţarea solicitată nu trebuie să depăşească 20% din valoarea alocată 

domeniului în care se încadrează proiectul propus. 

 Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului 

şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant, prin reprezentantul său legal.  

 Bugetul prezentat în propunerea financiară a proiectului nu poate fi majorat sau diminuat 

ca urmare a selecţiei de către comisia de evaluare şi are caracter ferm pe toată durata de 

îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă. 

 Dosarul de participare la selecţia de oferte trebuie să conţină următoarele documente:  
a)  formular tip de solicitare a finanţării, conform Anexei 1; 

b) declaraţie de imparţialitate a persoanei care reprezintă solicitantul - Anexa 2; 

c ) declaraţie pe propria răspundere că este eligibil din punct de vedere financiar - Anexa 3 

d) copie a actului constitutiv, a statutului şi a certificatului de înregistrare fiscală sau orice alte 

acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice semnate şi ştampilate cu menţiunea 

"conform cu originalul"; 

 Modificarea modelelor standard sau omiterea informaţiilor înscrise în câmpurile 

formularelor, pot conduce la respingerea cererii de finanţare pe motiv de neconformitate 

administrativă. 

 Nu vor participa la selecţia de proiecte dosarele incomplete sau cele care conţin 

documente întocmite incorect. 

 

CAPITOLUL IV –PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

 

4.1. Precizări generale  

 Sesiunea de selecţie a ofertelor se va desfăşura astfel: 

a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie. Anunţul de participare se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi prin afişare la sediul autorităţii finanţatoare cu cel puţin 30 de 

zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor ; 

b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie, verificare care se va efectua la 

sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, se va urmări ca documentaţia depusă să fie completă şi să 

îndeplinească criteriile de eligibilitate; 

c) selecţia ofertelor se va face de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor care va stabili 

punctajele finale. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor va fi constituită în baza dispoziţiei 

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

d) comunicarea publică a rezultatului selecţiei pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa 

www.cicnet.ro şi prin afişare la avizierul autorităţii finanţatoare. 

http://www.cicnet.ro/
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 Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei de 

proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin 

selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la cap.1.3. 

 Acţiunile/Activităţile din cadrul proiectelor de interes public vor fi selecţionate pentru 

finanţare, în limita unui fond anual aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru 

această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, 

executarea şi raportarea bugetului general al judeţului.  

 

4.2. Etapele procedurii de selecţie 

 

a)   publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;  

b) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii 

necesare, în presă, la avizierul propriu al C.J. Ialomiţa şi pe site-ul instituţiei: www.cicnet.ro; 

c) depunerea proiectelor la Compartimentul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – Registratura 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, din municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1, în termenul limită 

stabilit; 

d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică 

şi financiară; 

e)  evaluarea propunerilor privind acţiunile / activităţile din cadrul proiectelor propuse; 

f) comunicarea rezultatelor prin afişare la avizierul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, pe 

pagina de internet www.cicnet.ro şi adresă scrisă către beneficiari; 

g)   soluţionarea contestaţiilor; 

h)   încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă; 

i)  publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pe pagina de 

internet a instituţiei www.cicnet.ro şi la avizierul propriu al CJI ; 

 

4.3. Criteriile de evaluare şi selecţie 

 

 Selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare se va face pe baza criteriilor de selecţie 

aprobate prin prezentul Ghid de către Comisia de evaluare. 

 Criteriile de evaluare sunt: selecţie pentru aprobarea cererilor de finanţare, trebuie să facă 

posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza 

activitatea propusă pentru finanţare, având în vederea îndeplinirea următoarelor condiţii: 

 relevanţă şi coerenţă – cât de relevant este proiectul pentru obiectivele generale, pentru 

strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa, pentru necesităţile percepute în zonă, cât de 

clar sunt definite şi alese grupurile ţintă – maxim 30% puncte; 

 metodologie – cât de coerent este proiectul, dacă activităţile propuse sunt în 

concordanţă cu obiectivele proiectului iar planificarea activităţilor este clară şi 

realizabilă– maxim 20% puncte; 

 capacitatea financiară şi operaţională – solicitantul are experienţă în management de 

proiect şi capacitate de implementare – maxim 20% puncte; 

 buget – cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare – cost  maxim 10% 

puncte; 
 caracterul acţiunii – internaţional, naţional cu participare internaţională, naţional, 

interjudeţean, judeţean, local – maxim 10% puncte; 

  continuitatea acţiunii – la a câta ediţie este acţiunea – maxim 10% puncte. 

 Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un procentaj 

total minim de 60% puncte. În cazul în care procentajul total obţinut de o propunere de proiect 

este mai mic de 60% puncte proiectul nu este eligibil de a primi finanţare. 

 Nu toate propunerile care vor întruni procentajele minime necesare vor putea primi 

finanţare. Vor obţine finanţare proiectele care întrunesc, în ordine descrescătoare, procentajele 

cele mai mari, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării. 
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 Comisia de evaluare va întocmi şi înainta Consiliului Judeţean un material informativ 

privind rezultatele selecţiei, va fi prezentat consilierilor judeţeni la prima şedinţă după finalizarea 

procedurii de evaluare a ofertelor.  

 

4.4. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor 

 Selecţia ofertelor se realizează de către o comisie constituită la nivelul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 Comisia de selecţie este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numită prin dispoziţia 

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea 

sesiunii de selecţie. Fiecare membru al Comisiei va completa o declaraţie de imparţialitate şi 

confidenţialitate (Anexa nr. 4). 

 Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor are următoarele atribuţii: 

 analizează şi notează proiectele în conformitate cu grila de acordare a procentelor; 

 stabileşte ierarhia ofertelor în funcţie de valoarea şi importanţa proiectului, pe baza 

procentajului obţinut. 

 întocmeşte un proces verbal cuprinzând rezultatele finale ale selecţiei proiectelor şi 

propunerea de finanţare a ONG-urilor, care va fi spus spre aprobare preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

4.5.  Contestaţii 

 Solicitanţii nemulţumiţi de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi 

desfăşurarea selecţiei de oferte, pot depune contestaţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare 

de la data publicării rezultatului selecţiei. 

 Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

 Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 3 membri ( 2 

membri sunt din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi un 

reprezentant al unei instituţii cu atribuţii în domeniul finanţat ) şi numită prin dispoziţie a 

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa. Contestaţia poate fi admisă sau respinsă, prin 

hotărâre. 

 În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membrii care au 

făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor. 

Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele: 

 datele de identificare ale contestatarului; 

 numărul de înregistrare al cererii de finanţare şi titlul proiectului; 

 obiectul contestaţiei; 

 motivele contestaţiei; 

 dovezile pe care se întemeiază; 

 semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. 

 

 CAPITOLUL V – ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE 

 

 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Judeţul Ialomiţa reprezentat prin 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa în calitate de finanţator şi solicitantul selecţionat în 

calitate de beneficiar. Contractul va fi însoţit de Anexa 4 ce cuprinde bugetul proiectului. 

 Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului, 

solicitantul nu se prezintă la Registratura Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru încheierea 

contractului de finanţare, se consideră că suma alocată spre finanţare de către Consiliul Judeţean 

Ialomiţa nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare. 

    În urma semnării contractului de finanţare, orice modificare a bugetului proiectului se va putea 

realiza, numai în urma semnării de către parţi a unui act adiţional la contract, prin realocarea 
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unor fonduri între categoriile de cheltuieli eligibile finanţate din proiect, fără a afecta valoarea 

totală a bugetului care rămâne fermă. 

  

 CAPITOLUL VI –PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE 

FINANŢARE 

 

6.1. Obligaţiile beneficiarului 

a) Să depună la sediul autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 5 de zile de la finalizarea 

proiectului, următoarele documentele justificative:  

 Raportul tehnic ( model Anexa 5) 

 Decontul de cheltuieli aferent acţiunilor/activităţilor sau proiectului finanţat de Consiliul 

Judeţean Ialomiţa (Anexa 6) care reflectă suma alocată de către judeţul Ialomiţa şi suma 

reprezentând contribuţia beneficiarului conform Anexei 4  la contract. 

Obs: Decontul de cheltuieli trebuie să fie în concordanţă cu anexa la contract. 

b) Cota de cofinanţare a beneficiarului trebuie cheltuită şi justificată în perioada derulării 

contractului (de la semnarea contractului până la finalizarea lui) 

c) Să utilizeze finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării activităţii/activităţilor din 

cadrul proiectului şi finanţate de Consiliul Judeţean Ialomița. 

d) Să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în concordanţă cu descrierea din cererea 

de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate. 

e) Să nu utilizeze finanţarea nerambursabilă pentru activităţi generatoare de profit. 

f) Să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare 

ale proiectului şi să le prezinte autorităţii finanţatoare ori de câte ori îi sunt solicitate. 

g) Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă 

desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările autorităţii finanţatoare în legătură 

cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subvenţia primită. 

h) Să facă referire explicită pe materialele promoţionale realizate în cadrul proiectului şi cu 

ocazia evenimentelor şi acţiunilor finanţate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi desfăşurate pe 

durata derulării proiectului, la  contribuţia Judeţului Ialomiţa, utilizând sigla judeţului Ialomiţa şi 

formularea „Activitate/Activităţi/Proiect realizată/realizate cu sprijinul financiar al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa”.  

 

6.2. Decontarea cheltuielilor 

 Decontarea cheltuielilor se va face luând în considerare următoarele aspecte: 

a) cheltuiala a fost realizată pentru proiect (este dovedită legătura directă cu proiectul); 

b) finanţarea nerambursabilă se poate deconta dacă a fost efectuată pentru activităţi şi plăţi 

efectuate pe  perioada derulării contractului ( perioada de la semnarea contractului, până la 

finalizarea lui). 

c) beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată, pentru fiecare tip de cheltuială, 

în copie, semnate şi ştampilate, cu menţiunea “conform cu originalul”; 

d) beneficiarul a dovedit realizarea activităţii pentru care a fost efectuată cheltuiala în cauză; 

e) facturile sunt emise pe numele beneficiarului finanţării; 

f) facturile sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al conţinutului                               

- detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziţionate; 

g) facturile sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei – numărul şi 

data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate şi ştampilate; 

h) toate documentele justificative externe, emise de către un prestator din afara României către 

beneficiarul finanţării, se vor prezenta la decont însoţite de traducerea acestora în limba română. 

 Traducerea trebuie să fie efectuată, semnată şi ştampilată de către un traducător autorizat. 

 În vederea depunerii decontului financiar – contabil aferent acţiunilor/activităţilor 

cofinanţate, beneficiarul finanţării va prezenta următoarele documente justificative: 

a) pentru închirieri de spaţii şi aparatură se vor prezenta:contractul, procesul verbal de recepţie, 

factură fiscală şi ordinul de plată/chitanţa din care rezultă plata facturii; 
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b) fonduri de premiere – pentru justificarea cheltuielilor reprezentând premii beneficiarul 

finanţării nerambursabile va prezenta tabelul de premiere, care trebuie să cuprindă: numele şi 

prenumele persoanelor premiate, valoare premiului, date de identificare ale persoanei 

premiate(serie şi nr CI / CNP), semnătura persoanei beneficiare. 

 c) pentru cheltuieli  de transport se vor prezenta biletele de călătorie, ordinele de deplasare, 

bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri, etc., după caz şi se vor deconta următoarele: 

 orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful 

clasei I, pe distanţe mai mari de 300 de km; 

 navele de călători, după tariful clasei I; 

 mijloace de transport auto şi transport în comun, după tarifele stabilite pentru aceste 

mijloace; 

 mijloace de transport auto închiriate; 

 cheltuieli conexe transportului: taxe de autogară, port, taxe pentru trecerea podurilor, taxe 

privind circulaţia pe drumurile publice, etc. prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

  În cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală a 

beneficiarului finanţării  sau cu mijloace de transport închiriate justificarea cheltuielilor se va 

face pe baza foii de parcurs care trebuie să cuprindă: destinaţia deplasării, distanţa în km, 

consumul normat, consumul efectiv;  

 De asemenea pentru  deplasarea participanţilor la proiect cu autoturismul proprietate 

personală, pe ordinul de deplasare se va face menţiunea „Se aprobă deplasarea cu maşina 

personală” iar aprobarea va fi făcută de către persoana responsabilă cu implementarea 

proiectului. Posesorul autoturismului va primi în acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil 

la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă; 

 Pentru deplasările în străinătate se va urmări respectarea prevederilor                                       

HG 518/10.07.1995, pentru justificarea cheltuielilor fiind prezentate următoarele documente: 

invitaţia primită din partea unei organizaţii sau altor parteneri externi şi  documente din care să 

rezulte costul transportului în trafic internaţional. 

 Pentru decontarea cheltuielilor de transport se întocmeşte de asemenea un referat prin 

care se justifică necesitatea acestor cheltuieli şi se anexează lista nominală semnată de persoanele 

beneficiare. 

d) Decontarea cheltuielilor pentru cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea 

proiectului într-o structură de primire turistică de maxim 3 stele se face pe baza facturii şi 

ordinului de plată/chitanţă. In cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire turistică 

de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput. 

Masa se decontează în cuantum de 17 lei/zi/persoană. Pentru decontarea cheltuielilor de cazare şi 

masă se întocmeşte un referat prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli şi se anexează 

lista nominală semnată de persoanele beneficiare. 

e) decontarea materialelor consumabile se va face în baza documentelor justificative: factură, 

chitanţă/ordin de plată/bon de consum. 

f)  decontarea achiziţiilor de diverse servicii se vor face cu : contract, statul de plată, factura 

fiscală, chitanţă /ordin de plată/bon benzină (după caz).  

g) decontarea publicităţii / acţiunilor promoţionale ale proiectului se vor face cu: factură fiscală, 

chitanţa/ ordinul de plată, copie după anunţul publicitar, caseta şi graficul de difuzare a spotului 

audio video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea.  

 

 

6.3. Efectuarea plăţilor 

 Finanţările se acordă după validarea raportului final şi a decontului, în termen de 10 zile, 

prin virament bancar, din bugetul Judeţului Ialomiţa,  în baza cererii de plată (model Anexa.7). 
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Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 

din bugetul  judeţului Ialomiţa  pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

ANEXA 1  

 

 

FORMULAR – TIP 

DE PROPUNERE A PROIECTELOR 

 

 

 

1. Descrierea solicitantului 

 

1.1. Numele complet:  

1.2. Date de contact: adresǎ, telefon/fax, e-mail,  

1.3 Cod  Fiscal,  

1.4  Date bancare: denumirea băncii, număr de cont,. 

1.3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: nume complet, funcţie, 

telefon, e-mail. 

1.4  Datele responsabilului de proiect (dacă este diferit de persoana de la pct-ul1.3) 

           1.5.  Parteneri la proiect: 

 

2. Descrierea proiectului 

 

2.1. Titlul proiectului 

2.2. Scop: 

2.3. Obiective: 

2.6. Grupul ţintă: 

2.4.  Durata desfăşurării proiectului (dată de început şi sfârşit): 

2.7.  Calendarul activităţilor ( vǎ rugǎm sǎ le descrieţi în ordinea cronologicǎ) 

  2.7.1 Activitatea/Activităţile pentru care se solicită sprijinul Consiliului 

Judeţean    Ialomiţa. Descriere. 

2.8.  Caracterul acţiunii (internaţional, naţional, interjudeţean, judeţean,local): 

2.9.  Continuitatea acţiunii (la a câta ediţie se află acţiunea): 

2.10. Rezultate prognozate(Indicatori de rezultat: nr. participanţi, nr. materiale publicitare, 

etc) 

         2.11  Modalităţi de mediatizare/promovare 

 

 

     3.  Date despre solicitant 

 

3.1. Capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării  

       -  resursele umane (echipa de proiect): 

       - dotǎrile pe care le are soloicitantul:  

3.2. Experienţa în domeniul administrării altor programe/ proiecte similare. Experienţă de 

colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi 

neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz. 

 

4. Bugetul proiectului  

              

Valoarea totală a proiectului: 
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Suma solicitată din bugetul judeţului Ialomiţa:  

 Valoarea finanţării din partea beneficiarului (minim 20% din valoarea totală a finanţării):  

 

 Finanţarea nerambursabilă va fi acordată numai pentru categorii de cheltuieli 

eligibile. 

 

 

 

 

Solicitant............................................................................... 

 

Reprezentantul legal.............................................................. 

 

Semnătură.............................................................................. 

 

Ştampilă................................................................................. 

 

 

              

Reprezentant financiar.......................................................... 

 

Semnătură............................................................................ 

 

Ştampilă................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 

din bugetul judeţului Ialomiţa  pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

ANEXA 2 

 

 

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 

 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedica pe beneficiar în orice 

moment sa acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii publice finanţatoare, precum şi 

situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în 

implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau 

orice alte interese comune cu o altă persoană. 

 

Subsemnatul,……………………………………………………….. ca persoană cu drept 

de reprezentare a organizaţiei solicitante ………………………………………………………    

în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare 

pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă 

oblig sa informez autoritatea publică finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea 

genera un asemenea conflict. 

 

 

 

Numele si prenumele: 

Funcţia: 

Semnătura şi ştampila: 
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Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 

din bugetul judeţului Ialomiţa  pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

ANEXA 3 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul ...................................................., domiciliat în localitatea ........................., 

str..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ..........................., codul 

poştal..............................., posesor al actului de identitate .............. seria ........ nr. ..................., 

codul numeric personal .............................., în calitate de reprezentant al asociaţiei/ fundaţiei/ 

organizaţiei .................................................................................................................................., 

declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint: 

a) nu se află în incapacitate de plată; 

b) nu are  conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; 

c) nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 

e) nu are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; 

f) are capacitatea financiară de a susţine cel puţin 20% din valoarea finanţării 

nerambursabile solicitată /obţinută. 

De asemenea, declar că valoarea contribuţiei proprii sau atrase este în sumă de 

……….…….…… lei (minim 20% din valoarea totală a finanţării) pentru proiect şi nu am mai 

contractat în decursul acestui an fiscal nici o altă finanţare de la această autoritate finanţatoare. 

În caz contrar, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice 

alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare, conform art. 12 din Legea. 

nr. 350/ 2005. 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/209) pentru 

infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi 

corectă. 

 

 

 

         Data                                                                                                             Semnătura                                                                                                                                        
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Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 

 din bugetul judeţului Ialomiţa  pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

ANEXA 4  
Iniţiator:  

Adresǎ:  

Date de contact:  

CF:  

Banca ……………….Cod IBAN:  

 
Proiect: „……………………………….” 

 

1.Buget proiectului 

 

Nr.

Crt. 

Categorie de cheltuieli Suma Contribuţie 

proprie 

Contribuţie CJI 

aprobatǎ 

1     

2     

3     

4     

…     

                                   TOTAL    

 

2. Acţiuni /Activitǎţi ale proiectului 

 

Nr. 

Crt. 

 

Acţiuni /Activitǎţi susţinute financiar de beneficiar 

 

 

Data de 

desfăşurare 

 

1.   

2.   

…..  

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Acţiuni /Activitǎţi susţinute financiar de Consiliul Judeţean Ialomiţa 

 

 

Data de 

desfăşurare 

 

1.   

2.   

…..  

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal, 
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Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 

 din bugetul judeţului Ialomiţa  pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

ANEXA 5 

 

 

 

Raportul Tehnic 

 

 
 Numele beneficiarului; 

 Titlul proiectului 

 Valoarea sumei cheltuită pentru proiect  din care…. valoarea sumei alocatǎ de CJI. 

 Raport de activitate – descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate în ordine cronologică . 

 Activităţile finanţate (descrierea lor: achiziţii materiale/servicii, acordare premii, etc) 

 Explicaţii pentru activităţile implementate în avans/întârziate 

 Rezultate obţinute:  nr participanţi, nr beneficiari direcţi şi indirecţi, număr premii 

acordate/obţinute, număr materiale promoţionale utilizate (anunţuri, pliante,  fluturaşi, 

broşuri, afişe, invitaţii ), număr cǎrţi, reviste, etc realizate. 

 Rezultatele obţinute trebuie susţinute susţinute de anexe:  

- 1 exemplar din revista/cartea /pliantul/broşura/afişul/ realizat; 

- copii diplome oferite/obţinute;  

- copii ale articolelor, anunţurilor apărute în presă, interviuri radio/tv; 

- fotografii de la locul de desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul proiectului; 

- fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor; 

- fotografii cu obiectele inscripţionate  

 In cazul acordării de premii participanţilor se va prezenta: 

- regulamentul concursului din care să rezulte condiţiile de acordare şi cuantumul 

premiului pe care îl vor primii participanţii; 

- statul de plată care să cuprindă: numele şi prenumele persoanelor premiate, suma 

acordată, date de identificare (CNP, serie, număr CI), semnătura persoanei 

beneficiare, aprobarea persoanelor care răspund de implementarea proiectului. 

- In cazul acordării de premii participanţilor se va prezenta 

 In cazul transportului /cazării şi mesei se va prezenta: lista nominală cu persoanele 

beneficiare care sa cuprindă aceleaşi date ca şi tabelele de premiere.  

 Semnătura şi ştampila beneficiarului 

 Autorul Raportului. 
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Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 

din bugetul  judeţului Ialomiţa  pentru activităţi nonprofit de interes general 

ANEXA 6  

 

Beneficiar: 

Adresă:  

Date de contact:  

CF:  

Banca ……………….Cod IBAN:  

 

 

DECONT DE CHELTUIELI 

Proiect „………………….” 
 

Nr. 

crt. Categorie de 

cheltuieli 

Suma 

totală 

Contribuţie 

proprie 

 

Contribuţie 

CJI 

Documente justificative * 

1      

2      

3      

4      

....      

TOTAL     

 

La prezentul decont de cheltuieli vor fi ataşate şi copii xerox de pe documentele 

justificative 

 

 

 

Reprezentant legal, 
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Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 

din bugetul judeţului Ialomiţa  pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

ANEXA 7 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

 

 

                        Subsemnatul ………………..…………………………….., coordonator al 

proiectului……………………………………………………….., în calitate de  

___________________ al………………………………………………………….., vă rog să ne 

aprobaţi cererea de virare a sumei de ……..……..lei, în contul 

……………………………………………….., Banca……………..…………… conform 

Contractului de finanţare nerambursabilă, nr. …………... din dată …….……….…, pentru 

derularea acţiunilor/activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului 

________________________________ prevăzute la  Anexa 1, pct. 2.7.1 . 

 

 

 

 

Data                                                                                                     Semnătura,                                                

                                                              

 

 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
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din bugetul judeţului Ialomiţa  pentru activităţi nonprofit de interes general 
 

ANEXA 8 
 
 

CONTRACT CADRU DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 
Nr._____ din _______.2015 

 
Părţile:  

 
JUDEȚUL IALOMIȚA, cu sediul în municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, judeţul 

Ialomiţa, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod 
IBAN ______________ deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa – domnul Vasile Silvian CIUPERCĂ, în calitate de autoritate finanțatoare,  

şi  
           ________________ cu sediul în ______________, telefon: __________, certificat de 
înregistrare fiscală _______, cod IBAN ____________ deschis la ________, reprezentată prin 
_____, în calitate de beneficiar,  

 
în conformitate cu prevederile art. 91 alin.(6) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea  Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. _____ din _____.2015 privind aprobarea Ghidului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, 

având in vedere procesul – verbal nr. ______ din _____.2015 al Comisiei de evaluare a 
ofertelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, pe 
anul 2015,   

 am convenit, de comun acord, încheierea prezentului contract în următoarele condiţii: 
 

Art. 1 Obiectul si scopul contractului  
1.1 Părţile convin să realizeze şi să susţină în comun 

activitatea/activităţile”___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____”                               din cadrul Proiectului  ”________________________”, proiect de 
interes _______________, conform anexelor la prezentul contract(proiectul, bugetul 
proiectului). 
 

Art. 2 Durata contractului  
2.1 Prezentul contract întră în vigoare de la data semnării şi înregistrării lui de ambele părţi.  
2.2 Prezentul contract încetează la data îndeplinirii obiectului contractului, dar nu mai târziu de 
data de _________.  
 

Art. 3 Finanțarea proiectului  
3.1 Costul Proiectului este de _____________ lei, iar al activităţii/activităţilor finanţate de 
Consiliul Judeţean Ialomiţa este de ______________ lei. 
3.2 Autoritatea finanțatoare va asigura suma de ________ lei din fondurile alocate în acest 
sens. 
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3.3 Plata către beneficiar se face  în termen de 10 zile de la validarea raportului final și a 
decontului, în baza solicitării scrise a acestuia şi în concordanţă cu derularea activităţilor 
prevăzute la art. 1. 
 

Art. 4 Responsabil de proiect 
 4.1 Părţile contractante, de comun acord, desemnează beneficiarul ca responsabil de proiect.  
4.2 Responsabilul de proiect prin reprezentantul său legal, ________________, reprezintă şi 
acţionează în numele semnatarilor, astfel încât să asigure participarea acestora, în condiţiile 
prezentului contract, la realizarea proiectului.  
 

Art. 5 Obligațiile părților contractante  
5.1 Autoritatea finanțatoare se obligă:  
5.1.1 să pună la dispoziţia beneficiarului suma de ______ lei, ca sprijin pentru realizarea 
activităţii/activităţilor proiectului prevăzute în art. 1 și în condiţiile clauzei 3.3;  
5.1.2 să pună la dispoziţie orice informaţie relevantă de care dispune pentru realizarea 
proiectului;  
5.1.3 să sprijine beneficiarul în organizarea şi promovarea activităţilor finanţate. 
5.2 Beneficiarul are responsabilitatea exclusivă pentru următoarele activităţi:  
5.2.1 realizează managementul proiectului pentru îndeplinirea scopului, obiectivelor, 
activităţilor şi rezultatelor proiectului, angajând resursele umane şi logistice de care dispune 
pentru implementarea cu eficienţă a proiectului;  
5.2.2 utilizarea fondurilor alocate de autoritatea finanțatoare numai pentru destinaţiile 
prevăzute la art. 1 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  
5.2.3 să facă referire explicită pe materialele promoţionale realizate în cadrul proiectului  cu 
ocazia evenimentelor şi acţiunilor finanţate de Consiliul judeţean Ialomiţa, la contribuţia 
autorității finanțatoare, utilizând sigla judeţului Ialomiţa şi formularea „Activitate/activităţi 
realizată/realizate  cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Ialomiţa”;  
5.2.4 întocmirea şi păstrarea într-un dosar special, a evidenţei, corespondenţei şi documentelor 
referitoare la realizarea proiectului, inclusiv a documentelor financiar-contabile, punând la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, la solicitarea acestuia, un exemplar în copie;  
5.2.5. să întocmească şi să transmită autorității finanțatoare un raport cu privire la realizarea 
proiectului din punct de vedere tehnic şi decontul de cheltuieli aferent acţiunilor/activităţilor 
din cadrul proiectului, ambele în termen de 5 zile de la finalizarea proiectului. 
 

Art.6 Răspunderea contractuală  
6.1 Prezentul înscris serveşte interesului comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai 
şi întrutotul cu bună credinţă. Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc 
asupra derulării acestui contract.  
6.2 Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din 
fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea 
prevăzută de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
6.3 Curtea de Conturi va putea exercita controlul financiar asupra derulării 
activităţii/activităţilor nonprofit finanţate din fondurile publice prin prezetul contract. 
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Art.7 Forța majoră  
7.1 Forţa majoră exonerează părţile semnatare de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Forţa majoră se constată şi se 
avizează în condiţiile Legii nr. 335/2007. 
7.2 Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore.  
7.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, 
producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.  
7.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune – interese. 
7.5 Prevederile art.7 se aplică în/ mod corespunzător şi cazului fortuit. 
   

Art.8 Modificarea şi completarea contractului. Dispoziții finale  
8.1 Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.  
8.2.Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de 
reprezentanţii celor două părţi, respectându-se normele legale în vigoare.  
8.3 Orice neînţelegeri dintre părţi, decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor 
prezentului contract vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă  
8.4 În cazul în care în termen de 30 de zile de la notificarea părţii care se consideră afectată, nu 
se ajunge la un acord pe cale amiabilă, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de 
instanţele judecătoreşti competente de la sediul autorității finanțatoare.  
8.5 Orice notificare, cerere sau comunicare cerută sau permisă de prezentul contract se face în 
scris şi se depune la sediul părţilor. În caz de urgenţă, se pot efectua comunicări prin fax şi e-
mail, care vor fi ulterior confirmate în scris. 
8.6 Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu prevederile Ghidului aprobat 
prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. _____ din _____.2015. 

 
Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar 

pentru fiecare parte semnatară.  
 
 
 AUTORITATEA FINANȚATOARE               BENEFICIAR  
 
 
            JUDEȚUL IALOMIȚA                                                  
 
                   PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA                                     
                           
             Vasile Silvian CIUPERCĂ                                                                   
 
 
 
       Vizat CFP  
 
       Vizat pentru legalitate  
 
        Iniţiator         
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H O T Ă R Â R E 

 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 89/11.12.2014 privind  

aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între  Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, Judeţul Ialomiţa şi Comuna Ciochina pentru implementarea în comun a  

Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI” 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 533 din 28.01.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Adresa Unităţii de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”    

nr. 163025/UMP/08.01.2015; 

- actul adiţional nr.1 la Convenţia de colaborare nr. 163101 din 16.01.2015 înaintat cu adresa 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 

657/15.01.2015; 

- Raportul nr. 622 din 02.02.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 89/11.12.2014 privind aprobarea încheierii 

„Convenţiei de Colaborare” între  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Judeţul Ialomiţa şi 

Comuna Ciochina pentru implementarea în comun a Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL 

POLUĂRII CU NUTRIENŢI”; 

- Raportul nr. 994 din 06.02.2015 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 1029 din 06.02.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

- Raportul nr. 1104 din 09.02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi, 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5) lit. a) pct. 9 şi alin.(6) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1552/2008 pentru 

aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole; 

- prevederile Legii 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 

controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din 

Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 

2007; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86 din 17.12.2014 privind stabilirea 

unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 
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- prevederile art. 80 - 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 89/11.12.2014 privind aprobarea 

încheierii „Convenţiei de Colaborare” între  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Judeţul 

Ialomiţa şi Comuna Ciochina pentru implementarea în comun a Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT 

AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI” se modifică şi se completează cu prevederile din anexa la prezenta 

hotărâre ce face parte integrantă din aceasta. 

 

Art. 2 Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 89/11.12.2014 se modifică după 

cum urmează: 

”Art. 2 (1) În cazul în care Comuna Ciochina nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare stipulate 

în prezenta Convenţie, acestea vor fi preluate integral de către Judeţul Ialomiţa. 

(2) Sprijinul financiar al Judeţului Ialomiţa va fi acordat în situaţia în care Comuna Ciochina 

demonstrează că se află în imposibilitatea financiară de a achita cota de co-finanţare aferentă 

Proiectului.  

 

 Art.3 În cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 89/2014 şi anexa acesteia, în loc 

de ”Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice” se va citi ”Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor”. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  

 

Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica spre 

ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor (Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării 

cu Nutrienţi”) ş comunei Ciochina, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

            Ştefan MUŞOIU                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                 Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                 Adrian  Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. 16                                                                                                                          

Adoptată la Slobozia           Rd/Oc                                                               

Astăzi 10.02.2015                                                                                                                   TGV 

  2ex 



Anexa
la Hotdrdrea CJ Ialomita nr. din 2015

ACT ADITIONAL NR. 1

LA CONVENTIA DE COLABORARE

nr. 1 6310 ll 16.01,.2015

intre

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR $I PADT]RILORO

$1

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA TUNNIUL IALOMITA

qi

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA CIOCHINA

referitor la

implementarea comunl a Proiectului privind
( CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU I{UTRIENII >

finanfat din fonduri rambursabile acordate de BANCA
TNTERNATTONAT,A pnnrRu RECONSTRUCTIB qi DEZVOLTARE

(BIRD), fonduri nerambursabile acordate de FACILITATEA GLOBALA
DE MEDIU (GEF) gi fonduri locale de la Consiliile Judefene qi Consiliile

Locale

Claudia
Typewritten Text
16

Claudia
Typewritten Text
10.02.

Claudia
Typewritten Text

Claudia
Typewritten Text

Claudia
Typewritten Text



Pdrfile:

Ministerul Mediului, Apelor qi Pidurilor, avAnd sediul in Bd. Libertdfii, nr. 12, etaj 2,
camera 304, sector 5, Bucureqti, cod unic de inregistrare: 16335444, tel/fax :02I.317.04.03,
reprezentatd de cdtre reprezentat de cdtre Doamna Graliela Leocadia Gavrilescu, Ministru;

9i

UNTTATEA ADMTNTSTRATTV-TErurOnrnrA JUDETUL raiOnnrfa, (in
continuare Judeful), avAnd sediul in Slobozia, Piafa Revoluliei, nr.l,Ialomifa, CUI: 4231776,
tel: 0243 230200, fax: 0243 I 230 250, rcprezentat de cdtre Domnul Vasile Silvian Ciupercd,
avdnd calitatea de Preqedinte al Consiliului Judelean Ialomifa;

qi

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA CIOCHINA, (in continuare
Comuna) av6nd sediul in localitatea Ciochina, jud. Ialomita, CUI: ., teUfax: 0243-
26500I, reprezentat de cdtre Domnul Stroe Gheorghe avdnd calitatea de Primar;

inbaza articolului 5, alineatul 5.2., din Convenfia de Colaborar-e, convin asupra prezentului
act adi{ional, ?n urmdtoarele condifii:

IIL

in tot cuprinsul Convenfiei de colaborare "Ministerul Mediului ;i Schimbdrilor
Climatice" se va citi "Ministerul Mediului, Apelor Ei Pddurilor" iar "MMSC" se va citi
''MMAP".

in tot cuprinsul Convenfiei de colaborare "(Jnitatea de Management al Proiectului
,,Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienlz"" se va citi "Ministerul Mediului, Apelor

;i Pddurilor" iar "UMP" se va citi"MMAP".

La articolul 3. Aspecte financiare, alineatul 3.5. se modificd qi va avea urmdtorul
confinut:

,,3.5. Comuna va asigura cofinanlarea de 5'% din valoarea serviciilor de proiectare
prin plata cofinanldrii in cadrul contractului incheiat de MMAP, sau prin tncheierea
unui contract separat cu proiectantul platformei de depozitare a gunoiului de grajd tn
vederea asigurdrii consultanlei acestuia pe perioada de notificare a defectelor ;i a
recepliei finale. Pdnd la data ordonanldrii pldlii nr. 2 din graficul de platd al
contractului de proiectare, MMAP, in calitate de autoritate contractantd, va face
dovada asigurdrii creditelor de angajament care reprezintd cofinanlarea din partea
Comunei. MMAP, tn calitate de autoritate contractantd, va efectua pldlile
reprezentdnd cofinanlare din partea Comunei prin alocarea sumelor corespunzdtoare,
conform graficului de pldli din contractul de proiectare. "

I.

il.



IV. La articolul 3. Aspecte financiare, alineatul 3.6. se modificd qi va avea'urmdtorul
conlinut:

,,3.5. Comuns va asigura cofinanlarea de 5'% din valoarea serviciilor de supervizare
a lucrdrilor de construclii a platformei de depozitare a gunoiului de grajd;i dirigenlia
de ;antier prin plata cofinanldrii in cadrul contractului tncheiat de MMAP, sau prin
incheierea unui contract separat cu consultantul care asigurd aceste servicii pe
perioada de notificare a defectelor ;i a recepliei finale. Pdnd la data ordonanldrii
pldlii nr. 2 din graficul de platd al contractului de supervizare, MMAP, tn calitate de
autoritate coritractantd, va face dovada asigurdrii creditelor de angajament ccre
reprezintd cofinanlarea din partea Comunei. MMAP, tn calitate de autoritate
contractantd, va efectua pldyile reprezentdnd cofinanlare din partea Comunei prin
alocarea sumelor corespunzdtoare, conform graficului de pldyi din contractul de
proiectare. "

La articolul 3. Aspecte financiare, dupd alineatul 3.8. se va introduce un nou alineat,
alineatul 3.9. care va avea urmdtorul confinut:

"3.9. in cazul apariliei unor reglementdri legale care nupermit MMAP sd deschidd
un cont de cofinanlare pentru localitatea beneficiard, orice platd se va efectua de
cdtre localitatea beneficiard in numele ;i pe seama MMAP, fn contul comunicat de
acesta printr-o notificare prin care atestd cd s-au tntrunit toate condiliile din contract
Ei &.tpd ce acesta acordd Viza de Certfficare a regtilaritdlii ;i legalitdyii ;i Viza de Bun
de platd."

La articolul5. Dreptttrile, responsabilitdtrile Si obligaliile Jude{ului alineatul 5.12. se
modificd qi va avea urmdtorul confinut:

,,5.12. In canil in care Comuna nu i;i fndepline;te obligaliile financiare stipulate in
prezenta Convenlie, acestea vor fi preluate integral de cdtre Jude!. Sprijinul financior
al Judelului va fi acordat in situalia tn care Comuna demonstreazd cd se afld tn
imposibilitatea financiard de a achita cota de co-finanlare aferentd Proiectului. "

VII. La articolul6. Drepturile, responsabilitd|ile Si obligaliile Comuner, alineatul 6.9.8. se
modificd qi va avea urmdtorul continut:

,,6.9.8. Asigurarea consultanlei de specialitate a proiectantului pe perioada de
notificare a defectelor se va realiza in cadrul contractului tncheiat de MMAP, sau prin
incheierea de cdtre Comund a unui contract separat cu consultantul care asigurd
aceste servicii pe perioada de notificare a defectelor ;i a recepliei finqle. "

WII. La articolul6. Drepturile, responsabilitdtrile Si obligaliile Comunei alineatul 6.9.9. se
modificd qi va avea urmdtorul continut:

.,6.9.9. Asigttrarea consultanlei de specialitate de supervizare pe perioada de
notificare a defectelor pentru construclii se va realiza in cadrul contractului tncheiat
de JI\L4P, sau prin incheierea de cdtre Comund a unui contract separat cu
consttltantttl care asigw"d aceste servicii pe perioada de notificare a defectelor ;i a
recepliei finale. "

V.

VI.



IX. La articolul 7. Data intrdrii tn vigoare. Dispozilii finale, alineatul 7.3. se modificd qi
va avea urmAtorul cuprins:

,,7.3. Prezenta Convenlie va rdmdne tn vigoare incd 28 de zile dupd data recepliei

finale a investi{iei de cdtre Comisia de receplie ;i emiterii Certificatului de receplie

finald pentru investilia: Platformd de depozitare ;i managementul gunoiului de
grajd.

X. Celelalte clauze ale ConvenJiei de colaborare rdmdn neschimbate.

Prezentul act adilional a fost incheiat in trei (3) exemplare originale, cdte unul
pentru fiecare parte semnatard.

UAT Jude{ul Ialomi{a MINISTERUL MEDIULUIO APELOR $I
PADURILOR

t

Vasile Silvian Ciuperci Gratiela Leocadia Gavrilescu
tt

Pregedintele Consiliului Judefean Ialomifa Ministru

UAT Comuna Ciochina

Stroe Gheorghe

Primar
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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 16.11.2012 

privind iniţierea şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente 

specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 

situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 

primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”, prin Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”   

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.833 din 02.02.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 Examinând: 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44 din 15.07.2009 privind 

asocierea judeţului Ialomiţa cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, 

Prahova şi Teleorman în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” pentru realizarea 

proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii 

şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 16.11.2012 privind 

iniţierea şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă 

şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în 

Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;   

 - Raportul nr.861 din 03.02.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr.1105 din 09 .02.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

 În conformitate cu: 

        - prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 11 alin. (1) lit. e) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”; 

- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 16.11.2012 privind 

iniţierea şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă 

şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în 

Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, se modifică după cum 

urmează: 

- Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “Art.3(1) Se desemnează domnul Ştefan MUŞOIU , Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, ca reprezentant al Judeţului Ialomiţa în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud 

Muntenia”. 

 (2) Se desemnează  domnul  Iulian Grigorin DOGARU, ca reprezentant al 

Judeţului Ialomiţa în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”. 

 

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

Art.3  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” şi persoanelor prevăzute la art.1, urmând a fi 

publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        

   Contrasemnează, 

              Ştefan MUŞOIU                       Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                                                                       Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii Guvernului privind 

trecerea imobilului ”Palat Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în 

municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, din administrarea Instituţiei Prefectului -  

Judeţul Ialomiţa în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 805 din 30.01.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

Examinând: 

- adresa nr. 15554 din 14.02.2014 a Ministerului Afacerilor Interne; 

- Raportul nr. 884 din 03.02.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr. 1030 din 06.02.2015 al Comisiei economico – financiare şi agricultură; 

 - Raportul nr. 1106 din 09.02.2015 al Comisiei juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi, 

 - Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 din  privind trecerea palatelor administrative din 

municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 867 şi 868 din Codul civil, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1(1) Se emite acordul Consiliului Judeţean Ialomiţa în vederea promovării Hotărârii 

Guvernului privind trecerea imobilului ”Palat Administrativ”, proprietate publică a statului, 

situat în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Ialomiţa în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

        (2) Datele de identificare a imobilului sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2(1) Spaţiile din cadrul Palatului Administrativ sunt destinate folosinţei în 

următoarele proporţii: 

- 59,49 %  de către Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

- 40,51 % de către Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa,  

conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Consiliul Judeţean Ialomiţa va asigura folosinţa gratuită pe termen nelimitat a 

spaţiilor deţinute în prezent de Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa din imobilul prevăzut la 

art. 1, pentru funcţionarea în bune condiţii a acesteia. 

(3) Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa, în funcţie de suprafaţa deţinută, va achita 

cota parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, facturate la nivelul Palatului 

Administrativ. 

 

 Art. 3 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să întreprindă 

demersurile necesare în vederea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa a 

imobilului prevăzut la art. 1. 

 

Art.4 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 78 din 05.12.2013 privind emiterea acordului în 

vederea promovării Hotărârii Guvernului privind trecerea imobilului ”Palat Administrativ”, 

proprietate publică a statului, situat în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, din administrarea 

Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 

 

        Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire direcţiilor implicate 

din aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi, spre ştiinţă, Secretariatului General al 

Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                             Contrasemnează 

                   Ştefan MUŞOIU                                         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                        Adrian Robert IONESCU 
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	 Acord - cadru Servicii de deszăpezire a drumurilor din Județul Ialomița. Activitatea de deszapezire se va desfasura conform reglementarilor prevazute in ,, Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice"A.N.D 525/2013 si in documentației tehnico-economică. 

	5. Formulare.deszapezire
	SCRISOARE DE ÎNAINTARE
	Formular nr.2
	SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
	Către ___________________________________________
	Parafată de Bancă/Societate de Asigurări  _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____
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