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Consiliul Județean Dolj

Bugetul pentru anul 2015

• Bugetul total al Consiliului Județean
Dolj pentru anul 2015 se ridică la
539.224.000 lei (peste 120 milioane
euro).
• În totalul bugetului, ponderea cea
mai mare (65 %) o deține bugetul
pentru dezvoltare: 350.793.000 de lei
(peste 79 milioane de euro), în timp
ce diferența reprezintă bugetul de
funcționare.

Buget de 
funcționare: 
188.431.000

(42,5 milioane euro)

Buget pentru
dezvoltare: 

350.793.000

(79,2 milioane euro)

Buget total: 539.224.000

(aprox. 120 milioane euro)



Consiliul Județean Dolj
Structura bugetului total al Consiliului Județean Dolj pentru 2015

Bugetul pentru anul 2015

Buget de funcționare: 
188.431.000 lei

35 %

Buget pentru dezvoltare: 
350.793.000 lei

65 %



Consiliul Județean Dolj
Structura bugetului pentru dezvoltare al CJ Dolj în anul 2015

Bugetul pentru anul 2015

• Structura
bugetului pentru
dezvoltare reflectă
fidel preocuparea
Consiliului Județean
pentru accesarea
programelor cu 
finanțare
europeană. 
• 79,8 % din bugetul
pentru dezvoltare
provine din fonduri
externe
nerambursabile. 

Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile

postaderare: 280.033.000 lei
79,8 %

Surse proprii: 
70.760.000 lei
20,2 %



Consiliul Județean Dolj

Bugetul pentru anul 2015

Proiectele cu finanțare din fonduri europene
și influențele asupra bugetului pentru anul 2015 

• Consiliul Județean Dolj are în prezent în
implementare un număr semnificativ de
proiecte europene derulate prin intermediul
unor programe cu finanțare europeană,
aferente segmentului financiar 2007-2013 și
care, în consecință, trebuie finalizate până la
sfârșitul anului în curs.

• Implementarea acestor proiecte se traduce
în dezvoltarea unor sectoare-cheie pentru
județul Dolj, în atragerea unor importante
sume de bani din surse nerambursabile, însă
presupune, în egală măsură, un important
efort financiar al Consiliului Județean Dolj
pentru asigurarea contribuției proprii.



Bugetul pentru anul 2015

Sistem de management integrat al deșeurilor

Proceduri în derulare

• Construire stații de transfer, 
stație compostare Calafat, 
închidere depozite neconforme

• Construire stații de sortare și
compostare Mofleni

• Furnizare containere îngropate

Valoare totală: 236.566.467 lei

• din care contribuţia CJ Dolj: 
14.439.000 lei

Locuri de muncă: 210

Sursă de finanţare: POS Mediu 
2007-2013, buget propriu

Proceduri finalizate

• Servicii de asistență tehnică

• Servicii de auditare financiară

• Achiziție vehicule pentru
colectare și transport deșeuri

• Furnizare containere tip clopot și
compostoare individuale

Consiliul Județean Dolj



Bugetul pentru anul 2015

Consiliul Județean Dolj
Reabilitarea infrastructurii
de mișcare a Aeroportului

Craiova

Reabilitarea pistei de 
aterizare-decolare

Reabilitarea și lărgirea căii de 
rulare

Reabilitarea și extinderea
platformei de îmbarcare-

debarcare

Modernizarea instalației de 
balizaj

Valoare totală
107.918.134 

lei

Contribuția CJ Dolj 1.557.020 lei

Sursă finanțare
POS-T, buget

propriu



Bugetul pentru anul 2015

Consiliul Județean Dolj
Centrul Internațional Constantin Brâncuși -

Centru Turistic Interactiv

Valoare totală: 32.151.649 lei

• din care contribuția CJ Dolj: 
17.318.000 lei 

Locuri de muncă: 24

Sursă finanțare: Programul 
Operațional Regional 2007-
2013, buget propriu



Bugetul pentru anul 2015

Consiliul Județean Dolj
Centrul Turistic pentru Agrement și Sport Craiova

Valoare totală: 16.111.997 
lei

• din care contribuția CJ 
Dolj: 8.370.000 lei 

Locuri de muncă: 16

Sursă de finanțare: 
Programul Operațional 
Regional 2007-2013, 
bugetul propriu



Bugetul pentru anul 2015

Consiliul Județean Dolj

Proiecte finanțate prin Programul Operațional 
Sectorial Creșterea Competitivității Economice

„Sistem informatic 
geografic de 

management agricol la 
CJ Dolj și UAT-uri“

Valoare totală: 6.685.986 lei

Sumă asigurată de CJ Dolj în 
2015: 3.199.000 lei

Număr UAT partenere: 15

„Implementarea unui 
sistem integrat de e-

administrație la nivelul 
CJ Dolj și al unor UAT-
uri din județul Dolj“

Valoare totală: 6.733.625 lei

Sumă asigurată de CJ Dolj în 
2015: 3.982.000 lei 

Număr UAT partenere: 15

„Sistem informatic 
integrat privind 
gospodăriile și 

exploatațiile agricole 
din Dolj“

Valoare totală: 6.731.092 lei

Sumă asigurată de CJ Dolj în 
2015: 4.484.000 lei

Număr UAT partenere: 15



Bugetul pentru anul 2015

Consiliul Județean Dolj
Centrul Transfrontalier pentru Informații și 

Comunicații Dolj - Vratsa

Valoare totală: 
14.523.830 lei

• suma asigurată de CJ 
Dolj în 2015: 2.691.000 
lei

Sursă finanțare: Programul 
de Cooperare 
Transfrontalieră România –
Bulgaria 2007-2013, buget 
propriu



Bugetul pentru anul 2015

Consiliul Județean Dolj
Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției în Caz de 

Dezastre în Regiunea Transfrontalieră

Valoare totală: 
24.961.719 lei

• suma asigurată de CJ Dolj 
în 2015: 3.000.000 lei

Sursă finanțare: 
Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România 
– Bulgaria 2007-2013, 
buget propriu



Bugetul pentru anul 2015

Consiliul Județean Dolj
Lista proiectelor cu finanțare europeană pentru care contribuția

Consiliului Județean Dolj va fi asigurată prin intermediul unui credit bancar

DENUMIREA PROIECTULUI SUMA DE ASIGURAT ÎN 2015

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj 14.439.000 lei

Centrul turistic pentru agrement și sport Craiova 8.370.000 lei

Centrul Internațional Constantin Brâncuși – Centru Turistic Interactiv 17.318.000 lei

Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul CJ Dolj și al 
unor UAT-uri din județ

3.982.000 lei

Sistem informatic integrat privind gospodăriile și exploatațiile agricole din 
județul Dolj

4.484.000 lei

Sistem informatic geografic de management agricol la CJ Dolj și UAT-uri 3.199.000 lei

Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj – Vratsa 2.691.000 lei

Centrul de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea
transfrontalieră

3.000.000 lei

TOTAL 57.483.000 lei



Bugetul pentru anul 2015

Consiliul Județean Dolj
Suma 

împrumutată
pentru

asigurarea
contribuției

CJ Dolj

Valoarea
totală a celor
8 proiecte cu 

finanțare
europeană

57.483.000 lei

344.466.000 lei

(mii lei)

Grad curent de 
îndatorare al CJ Dolj

7,53 %

Contractarea unui
credit bancar pentru

acoperirea contribuției
CJ Dolj

Reducerea
presiunii

financiare
asupra

bugetului
propriu

Decontarea
la timp a 
lucrărilor, 
asigurând

continuitate
în derularea
investițiilor



Consiliul Județean Dolj

Principalele investiții cu finanțare din surse
proprii ale Consiliului Județean Dolj în anul 2015

Bugetul pentru anul 2015



Consiliul Județean Dolj

Bugetul pentru anul 2015

Structura sumelor alocate pentru dezvoltare din surse
proprii, pe principalele domenii

Autorități
publice și
acțiuni
externe: 
4.618.000 lei
6,5%



investește în sănătate
Consiliul Județean Dolj

Clinica de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară

Sume prevăzute în lista cheltuielilor de capital pentru anul 2015

Execuție lucrări
construire: 

13.312.000 lei

Construire depozit
gaze medicale: 
1.735.000 lei

Dotări, echipamente
medicale:    

9.000.000 lei

Dotare cu grup
electrogen: 
335.000 lei

Bugetul pentru anul 2015



investește în sănătate
Consiliul Județean Dolj

Modernizarea și extinderea Unității
de Primiri Urgențe

Alocare pentru execuția lucrărilor

4.000.000 lei

Modernizarea stației electrice a 
Spitalului Clinic Județean de Urgență

Alocare pentru execuția lucrărilor

1.446.000 lei

Bugetul pentru anul 2015



investește în sănătate
Consiliul Județean Dolj

Consolidarea și reabilitarea Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Craiova

• Sumă prevăzută pentru proiectare: 450.000 lei 

Reparații capitale și extindere Clinica de Oncologie și
Clinica de Dermatologie

• Sumă prevăzută pentru proiectare: 320.000 lei

Extindere și modernizare spațiu morgă și prosectură –
Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 

• Sumă prevăzută pentru execuție: 2.000.000 lei

Reabilitare cabinete medicale strada Vlad Țepeș, Craiova

• Sumă prevăzută pentru proiectare: 35.000 lei

Bugetul pentru anul 2015



investește în infrastructura de transport
Consiliul Județean Dolj

Sume prevăzute în lista cheltuielilor de capital pentru anul 2015

Amenajări, dotări, utilaje și
echipamente: 7.263.000 lei

Extinderea parcării auto a 
Aeroportului: 400.000 lei

Bugetul pentru anul 2015



investește în infrastructura de transport
Consiliul Județean Dolj

Bugetul pentru anul 2015

Grafic comparativ - evoluția numărului de pasageri

20.692

40.291



investește în infrastructura de transport
Consiliul Județean Dolj

Modernizarea DJ 643A:                
Velești – limita județului Olt

Alocare pentru continuarea
lucrărilor

3.722.000 lei

Modernizarea DJ 643D:              
Bulzești – limita județului Vâlcea

Alocare pentru continuarea
lucrărilor și studii suplimentare

516.000 lei

Bugetul pentru anul 2015



investește în infrastructura de transport
Consiliul Județean Dolj

Actualizare documentații și
studii suplimentare pentru

modernizarea DJ 552 
Craiova - Cetate: 312.000 lei 

Studiu fezabilitate pentru
modernizarea DJ 606A 

Breasta - limita județului
Mehedinți: 122.000 lei

Bugetul pentru anul 2015

67 km 43 km



investește în cultură
Consiliul Județean Dolj

Muzeul Olteniei

Sumă prevăzută în lista
cheltuielilor de capital: 
540.000 lei

Investiții prioritare:

• Consolidarea și restaurarea culelor
din comunele Brabova și
Cernătești

• Actualizarea documentației
tehnico-economice pentru
amenajarea expoziției de bază a 
Secției de Istorie-Arheologie

Bugetul pentru anul 2015



investește în cultură
Consiliul Județean Dolj

Biblioteca Județeană
„Alexandru și Aristia Aman“ Sumă prevăzută în lista

cheltuielilor de capital: 
1.779.000 lei 

Investiții prioritare:

• Lucrări de reparații la Casa 
Dianu (Craiova, str. 24 
Ianuarie)

• Lucrări de reparații la 
fațadele și acoperișul clădirii
noi

• Lucrări de reparații la corpul
de legătură cu depozitul de 
carte

Bugetul pentru anul 2015



investește în asistență socială
Consiliul Județean Dolj

Bugetul pentru anul 2015

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sumă prevăzută în lista
cheltuielilor de capital: 
3.899.000 lei

Investiții prioritare:

• Reabilitare, recompartimentare
și împrejmuire clădiri Segarcea

• Mansardare clădire Craiova, 
strada Constantin Lecca

• Asigurarea cofinanțării pentru
proiectele cu finanțare externă


