
1. Serviciul Buget-Contabilitate, Resurse-Umane 

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 2021 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 au fost încărcate și transmise cu succes situațiile financiare lunare, 

balanța de verificare a instituției și situațiile financiare trimestriale. 

În data de 08.03.2021 a fost publicată legea bugetului de stat pe anul 2021, legea 15/2021, iar prin 

HCL nr.35 din 14.04.2021 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 obiective de investiții în sumă de 1.990.510 

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 1.990.510 inițial, la 3.462.280 lei. În 

cadrul secțiunii de dezvoltare au fost continuate investiții cu finanțare guvernamentală prin Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație (MDLPA): „Construire 9 Săli Clasă„ ; „Reabilitare Strada 

Pieții”; cât și cu finanțare Europeană Nerambursabilă (FEN), mai precis Fonduri Europene de Dezvoltare 

Regională (FEDR) - la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești accesate prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare (POIM) respectiv „Consolidarea Capacității de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19” 

prin achiziții de echipamente medicale și dotări specifice și Programul Operațional Regional (POR) prin 

intermediul căruia se derulează investiția „Modernizare, Reabilitare și Echiparea Infrastructurii Sericilor de 

Sănătate”. Tot în anul 2021 a fost finalizata investiția pe fonduri europene prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală (FEARD) - Reabilitare Creșă Copii. 

Am fost programate și înaintate spre aprobare prin HCL toate modificările legislative prevăzute în 

legile speciale ce vizează activitatea financiară a instituției.  

În funcție de stadiul execuției lucrărilor, serviciilor, investiților, au fost onorate la plată toate 

angajamentele rezultate în urma efectelor economice, astfel încât la 31.12.2021, instituția a înregistrat 

excedent, în sumă de 2.436.950 lei, 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 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; 

 au fost onorate toate programările privind acțiunile de promovare în funcția publică pentru 

anul 2021 a salariaților în cauză. 

Pe linia atribuțiilor de resurse umane în urma intrării în vigoare a Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, au fost acordate vouchere de vacanță pentru întreg personalul UATO 

Târgu Cărbunești, indiferent de sursa de finanțare. 
 


