
R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei 

obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial 
sau integral de la buget şi a numărului de personal şi a fondului aferent 

salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile 
publice finanţate din bugetul local, pe anul 2020 şi estimări

pe anii 2021-2023;
aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi

poduri judeţene, pe anul 2020;
aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul 

neclerical, pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021 -  2023; 
aprobarea Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri 

proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor 
de bază, pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023, 

rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vâlcea şi al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, pe anul 2020

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 
februarie 2020, la care participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalui 
de 33 consilieri în funcţie;

Având în vedere Propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea 
nr.2335 din 12 februarie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Vâlcea, înregistrat la nr.2336 din 12 februarie 2020;

Ţinând cont de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale
Economice, înregistrat sub nr.2339 din 12 februarie 2020, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate;

Ţinând cont de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale
Economice, înregistrat sub nr.1067 din 22 ianuarie 2020, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate;

Ţinând cont de Hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea:
1. nr.152 din 14 august 2019, privind aprobarea încetării Acordului de 

Parteneriat nr. 17126/11735/13.12.2018 şi încheierea unui nou Acord de 
Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vlădeşti şi 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vâlcea, pentru implementarea 
investiţiei "Complex de servicii balneare în comuna Vlădeşti”;

2. nr.153 din 14 august 2019, privind aprobarea unui Acord de Parteneriat 
între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Bălceşti şi Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Vâlcea pentru implementarea investiţiei

i



"Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Spitalului Orăşenesc 
Bălceşti, judeţul Vâlcea".

3. nr.7 din 31 ianuarie 2020, privind aprobarea Bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a 
numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2020 
şi estimările pe anii 2021 -  2023;

4. nr.26 din 31 ianuarie 2020, privind aprobarea unui Acord de Parteneriat 
între UAT Comuna Vaideeni şi UAT Judeţul Vâlcea, pentru realizarea 
studiilor în vederea depunerii spre finanţare a proiectului „Centru 
comunitar integrat în comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea";

în conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit.”b" şi alin.(3), lit.”a” din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5, alin.(1), lit.”a”, lit.”c” şi 
lit.”d”, art. 14, alin.(6), art.26, alin.(4) şi art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art.5, alin.(1) şi alin.(7) şi art.6, alin.(13) din Legea nr.5/2020, privind bugetul 
de stat pe anul 2020 şi ale Anexelor nr.6 şi nr.9 la aceasta, ale Legii 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art.193, alin.(5) şi art.199, alin.(1) din Legea 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art.2, alin.(1), lit.”a” şi alin.(6) şi art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.129, alin.(1) din 
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului 
nr.564/2017, privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.559/2019, privind stabilirea 
bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 
2017-2018, ale lit.A din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.904/2014 pentru 
stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de 
art.129, alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului şi ale Deciziei Şefului Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Vâlcea nr.1 din 31 ianuarie 2020;



în temeiul prevederilor art.196, alin.(1) Iit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2020 şi 
estimările pe anii 2021 - 2023, după cum urmează:

a) venituri în sumă de 573.181.43 mii lei, structurate pe capitole şi 
subcapitole, potrivit anexei nr. 1;

b) cheltuieli în sumă de 573.181.43 mii lei, detaliate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole şi alineate potrivit anexelor nr.2, 2.1 - 2.36.

Art.2 (1) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de 
bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Vâlcea, pe anul 2020, potrivit anexei nr.2.1.1.

(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază 
pentru personalul din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, 
pe anul 2020, potrivit anexelor nr.2.20.1 şi 2.28.1

Art.3 (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean 
Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2020, 
potrivit anexei nr.3.

(2) Se aprobă lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ale 
Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul 
local, pe anul 2020, potrivit anexei nr.3a.

Art.4 (1) Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri 
şi poduri judeţene, pe anul 2020, potrivit anexelor nr.4, 4.1 -4.12.

(2) Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri 
judeţene, care se atribuie Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri 
Vâlcea în anul 2020 în baza contractului subsecvent, este de 16.886,00 mii lei.

Art.5 (1) Se aprobă Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 
finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 - 
2023, potrivit anexelor nr.5 -  14.

(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază, 
pentru instituţiile publice finanţate parţial şi integral din venituri proprii pe anui 
2020, potrivit anexelor nr.5.1,6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1 şi 14.1.

3



Art.6 Se aprobă repartizarea pe culte a numărului de posturi pentru 
personalul neclerical, pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 - 2023, din care 
530 contribuţii de la bugetul de stat şi 4 contribuţii finanţate din bugetul propriu 
al judeţului, potrivit anexei nr.15.

Art.7 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vâlcea, pe anul 2020, aprobat potrivit art.1, alin.(1) din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 31 ianuarie 2020, potrivit anexei nr.16.

Art.8 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie 
Drăgoeşti, pe anul 2020, aprobat potrivit art.3, alin.(1) din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Vâlcea nr.7 din 31 ianuarie 2020, potrivit anexei nr.17.

Art.9 Se alocă suma de 354,00 mii lei pentru realizarea obligaţiilor 
asumate în cadrul Acordurilor de parteneriat încheiate de Unitatea Administrativ 
- Teritorială Judeţul Vâlcea, după cum urmează:

1. suma de 294,00 mii lei Unităţii Administrativ - Teritoriale Comuna Vlădeşti 
pentru implementarea investiţiei "Complex de servicii balneare în comuna 
Vlădeşti”;

2. suma de 60,00 mii lei Unităţii Administrativ - Teritoriale Oraşul Bălceşti 
pentru implementarea investiţiei "Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 
dotarea Spitalului Orăşenesc Bălceşti, judeţul Vâlcea”.

Art.10 Se alocă suma de 83,30 mii lei Comunei Vaideeni pentru 
efectuarea cheltuielilor pentru realizarea studiilor în vederea depunerii spre 
finanţare a proiectului „Centru comunitar integrat în comuna Vaideeni, judeţul 
Vâlcea", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -  2020, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.26 din 31 ianuarie 2020.

Art.11 Se alocă suma 752,93 mii lei, Spitalului de Pneumoftiziologie 
„Constantin Anastasatu” Mihăeşti, reprezentând contribuţia Consiliului 
Judeţean Vâlcea la realizarea investiţiilor finanţate din bugetul propriu al 
Judeţului Vâicea.

Art.12 Se alocă suma de 1.000,00 mii lei Spitalului de Psihiatrie 
Drăgoeşti reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea Ia realizarea 
investiţiilor finanţate din bugetul propriu al Judeţului Vâlcea.

Art.13 Se alocă suma de 2.010,68 mii lei Spitalului Judeţen de Urgenţă 
Vâlcea, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea din bugetul 
propriu al Judeţului Vâlcea, pentru realizarea de investiţii şi achiziţionarea de 
aparatură şi echipamente medicale.
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Art.14 Se aprobă programul finanţărilor nerambursabile în cuantum de 
500.00 mii lei, pe anul 2020, pentru finanţarea nerambursabilă a unor 
activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2005, pentru următoarele domenii:

1. Acţiuni şi programe sportive -  350,00 mii lei;
2. Programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural -  100,00 mii lei;
3. Activităţi de tineret -  10,00 mii lei.
4. Acţiuni de promovare şi turism -  40,00 mii lei.

Art.15 Se alocă suma de 1.745,00 mii lei pentru finanţarea de activităţi 
pentru care se vor încheia acorduri de asociere şi protocoale de cooperare în 
cursul anului 2020.

Art.16 Anexele nr.1, 2, ; 2.1 -  2.36, 2.1.1, 2.20.1, 2.28.1, 3, 3a, 4, 4.1 — 
4.12, 5 - 14, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1 şi 14.1, 15 - 17, fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17 Secretarul General ai Judeţului Vâlcea va comunica, prin Biroul 
Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul 
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139, 
alin. (3), Ut."a”, coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 
0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Ghermac Eftimie nu a participat la
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