
Serviciul Buget-Contabilitate, Resurse-Umane are ca obiect de activitate evidenţa contabilă 
sintetică a veniturilor proprii şi veniturilor cu destinaţie specială, precum şi evidenţa contabilă 
sintetică şi analitică a cheltuielilor proprii şi a cheltuielilor cu destinaţie specială ale bugetului 
local. 

Începând cu ianuarie 2017 am procedat la respectarea noilor modificări ce au vizat 
transmiterea și declararea atât a bugetului de venituri și cheltuieli inițial cât și a tuturor 
modificărilor, rectificărilor bugetare, în sistemul național FOREXEBUG iar începînd cu luna 
iulie, respectiv luna noiembrie 2017 au urmat a fi încărcate și transmise cu succes și situațiile 
finanaciare lunare, balanța de verificare a instituției. 

În data de 03.01.2018 a fost publicătă legea bugetului de stat pe anul 2018, iar prin HCL 
nr.17 din 05.02.2018 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli al U.A.T.O. Târgu 
Cărbunești. 

De menționat este faptul că, deși inițial au fost aprobate lucrări de 945.000 lei, pe parcursul 
anului bugetar au fost efectuate rectificări pozitive ale secțiunii de dezvoltare astfel încât în luna 
decembrie s-a înregistrat o creștere a secțiunii de dezvoltare de la 945.000 lei (inițial) la 
2.060.000 lei. 

Am fost programate și înaintate spre aprobare prin HCL toate modificările legislative 
prevăzute în legile speciale ce vizează activitatea financiară a instituției. 

În luna martie 2018 UATO Târgu Cărbunești a făcut obiectul controlului tematic al Curții de 
Conturi a României, Camera de Conturi Gorj, acțiune care s-a încheiat fără urmări negative 
asupra situației financiare a instituției. 

În funcție de stadiul execuției lucrărilor, servicilor, investiților, au fost onorate la plată toate 
angajamentele rezultate în urma efectelor economice, astfel încât la 31.12.2018, instituția a 
înregistrat excedent, încheind cu succes anul financiar neavând de onorat niciun fel de plăți 
restante sau arierate. 

 
Parte integrantă din Serviciul Buget-Contabilitate, Resurse-Umane este activitatea de resurse 

umane, iar în cadrul activității acesteia au fost iniţiate, dispoziţii, având ca obiect: 
 numirea şi modificarea raporturilor de serviciu privind funcţia publică; 
 stabilirea salariilor de bază ale angajaţilor, conform modificărilor legislative; 
 acordarea concediului plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; 
 constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 
 au fost eliberate adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind 

vechimea în muncă; 
 s-au reactualizat fişele de post ale salariaţilor şi s-au întocmit anual rapoartele de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru 
activitatea desfăşurată. 

 s-au actualizat declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese pentru funcţionarii 
publici şi aleşii locali conform prevederilor Legii nr.115/1996 pentru declararea şi 
controlul averii demnitarilor magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi 
control şi a funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare. 

Pe linia atribuțiilor de resurse umane în urma intrării în vigoare a Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 01.07.2018 au fost acordate 
vouchere de vacanță pentru întreg personalul UATO Târgu Cărbunești, indiferent de sursa de 
finanțare. 


