ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2021
Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 29.07.2021,
Avand in vedere:
- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 11963 din 22.07.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 61/2021 privind
aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar
2020, in exercitiul bugetar 2021;
- referatele Directiei Tehnice cu nr. 1162/16.07.2021 si nr. 11735/20.07.2021;
- adresa Asociatiei Fotbal Club Dunarea 2005 Calarasi cu nr. 860/2021,
inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 11798/21.07.2021;
- adresa Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi cu nr.
1394/21.07.2021;
- adresa Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Pompei Samarian” Calarasi cu
nr. 19386/19.07.2021 inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr.
11686/21.07.2021;
- adresa Centrului de Asistenta Medico-Sociala Calarasi cu nr.
938/21.06.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr.
10360/25.06.2021;
- adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu nr.
32366/2021 inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 8455/21.05.2021;
- adresa Spitalului de Psihiatrie Calarasi cu nr. 3890/2021 inregistrata la
Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 11681/19.07.2021;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 60 din 12.04.2021
privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2021, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2) si ale art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. – Se aproba rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi, pe
anul 2021, potrivit Anexelor nr. 1 - 7 si subanexelor la acestea care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Se aprobă majorarea cotizaţiei Consiliului Judetean Calarasi la
Asociatia Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraşi, pe anul 2021, cu suma de 600 mii lei,
de la 2600 mii lei la 3200 mii lei, cheltuielile ce se vor finanţa fiind prezentate în
anexa adresei acestei asociaţii nr. 860/2021, inregistrata la Consiliul Judetean
Calarasi sub nr. 11798/21.07.2021.

Art. 3. – Se aproba majorarea subventiei la Centrul Judetean de Cultura si
Creatie Calarasi pe anul 2021 cu suma de 50 mii lei pentru activitati culturale si
diminuarea capitolului Autoritati executive – salarii de baza cu suma de 50 mii lei,
potrivit adresei de solicitare a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi nr.
1438/29.07.2021.
Art. 4. – (1) Se aproba constituirea fondului de rezerva pentru trim III 2021 in
suma de 450 mii lei prin diminuarea capitolului autoritati executive – salarii de baza
in suma de 450 mii lei.
(2) Se aloca suma de 450 mii din fondul de rezerva constituit conform
alineatului (1) Comunei Dragos Voda pentru achizitionare containere sali de clasa
pentru Scoala gimnaziala nr. 1 Dragos Voda, potrivit Hotararii Comitetului Judetean
pentru Situatii de Urgenta Calarasi nr. 94/26.07.2021.
Art. 5. – Se aproba majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru trim. III 2021 cu suma de 2.000 lei, si diminuarea sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru trim. IV 2021 cu
suma de 2.000 lei.
Art. 6. – Se aproba majorarea creditelor bugetare la capitolul transporturi –
reparatii curente, pentru trim. III 2021, cu suma de 1.344 mii lei, si diminuarea
creditelor bugetare la capitolul transporturi – reparatii curente pentru trim. IV 2021
cu suma de 1.344 mii lei.
Art. 7. – Se aproba majorarea creditelor bugetare la capitolul autoritati
executive – salarii de baza pentru trim. III 2021 cu suma de 656 mii lei, si
diminuarea creditelor bugetare la capitolul autoritati executive – salarii de baza
pentru trim. IV 2021 cu suma de 656 mii lei.
Art. 8. – Se aproba majorarea creditelor bugetare la capitolul autoritati
executive – alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru trim. III 2021 cu suma de 100
mii lei, si diminuarea creditelor bugetare la capitolul autoritati executive – salarii de
baza pentru trim. III 2021 cu suma de 100 mii lei.
Art. 9. – Directia Economica, Directia Tehnica, Spitalul Judetean de Urgenta
“Dr. Pompei Samarian” Calarasi, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Calarasi, Spitalul de Psihiatrie Sapunari, Centrul Judetean de Cultura si
Creatie Calarasi, Asociatia Fotbal Club Dunarea 2005 Calarasi si Centrul de
Asistenta Medico-Sociala Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi
Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
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