
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. 

În cursul anului 2016, începând cu luna februarie a fost întocmit și aprobat bugetul de venituri si  

cheltuieli  al  orașului,  situațiile  financiare  lunare,  trimestriale,  situații  centralizatoare  cu 

referire la  alocarea de fonduri de echilibrare bugetară. Instituția a răspuns și a pus la dispoziție 

documentele necesare la două controale efectuate de Curtea de Conturi a României - Camera de 

Conturi Gorj. Anul financiar 2016 a fost încheiat cu excedent bugetar. 

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. 

În concluzie principala atribuţie a serviciului Buget-Contabilitate, Resurse-Umane a fost 

realizarea echilibrului financiar între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate astfel încât să fie 

asigurată funcţionarea tuturor activităţilor din structura instituţiei cât şi a celor subordonate: şcoli, 

spital, asistenţă socială şi handicap și ca finalitate realizarea indicatorilor de performanță, respectiv, 

în anul 2016 instituția a încheiat exercițiul financiar cu excedent. 


