
     COMUNA CÂRCEA 
    Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206 

    Tel.: 0251 458121 / Fax: 0251 458121 

    E-mail:carcea@dj.e-adm.ro  

    JUDEŢUL DOLJ 
 

 

    NR.3645/23.03.2021  

 

ANUNȚ 
    

     În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile  Legii 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria 

Comunei Cârcea aduce la cunoștiința publicului 

-  proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2021   al comunei Cârcea. 

Propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021  se poate 

consulta pe pagina de internet a primăriei comunei Cârcea 

www.primariacarcea.ro și la sediul primăriei Cârcea din str.Aeroportului 

nr.45. 

Așteptăm opiniile, propunerile și sugestiile referitoare la acest proiect care 

pot fi transmise în scris, prin postă, la sediul Primăriei Comunei Cârcea din 

strada Aeroportului nr. 45, prin fax la numărul 0251.458121  și prin e-mail la 

adresa carcea@dj.e-adm.ro .  

    Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 

0251.458121, persoana de contact fiind doamna Cojocaru Cătălina –Laura- 

inspector în cadrul compartimentului financiar –contabil. 

 
 

                 PRIMAR                                                                SECRETAR 
      PUPĂZĂ VALERICĂ                                        TOTORA CRISTINA-FLORINA  
 
 

 



COMUNA CÂRCEA

BUGETUL  LOCAL
DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI CÂRCEA  

PE ANUL 2021

VENITURI

Prevederi

- mii lei -

Cote defalcate din impozitul pe venit (63%, 65%) -04.02.01 7854

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru cofinanțare Sume la dipozitia C.J. Dolj ( 6%) -04.02.05 150

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate la nivelul comunelor – 11.02.02 547

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 0

Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat  – 11.02.09 549

Impozit pe clădiri 2200

Impozit pe teren 271

Impozit pe mijloace de transport 689

Alte venituri 767

Amenzi penalităţi 706

Concesiuni, închirieri 129

VENITURI AN 2021 13862

EXCEDENT 31.12.2020 1648

TOTAL VENITURI AN 2021 15510

CHELTUIELI

15510

N
r

Prevederi

c
r

- mii lei -

51.02-Autoritate executivă 3124

- 51.02.10 cheltuieli de personal 1400

51.02 10 cheltuieli personal fonduri europene 84

- 51.02.20 cheltuieli materiale 450

- 51.02.59 asociatii şi fundaţii 10

Anexa 1 la  Proiect  HCL  ......./....................

N
r
. 
C

Specificare

Capitolul bugetar



-51.02.70 cheltuieli de capital 1180

54.02 Fond rezerva bugetara 40

 54.02.50- Fond rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 30

10.01.12 'Indemnizatii alegeri locale 5

20.30.30 .'Alte cheltuieli privind alegerile locale 5

54.10 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 123

54.02.10 cheltuieli de personal 93

54.02.20 cheltuieli materiale 30

61.02 Politie locala 135

61.02.10 cheltuieli de personal 105

61.02.20 cheltuieli materiale 30

65.02 Învăţământ 1605

- 65.02.10 cheltuieli de personal 15

- 65.02.20 cheltuieli materiale 350

 - 65.02.51 transferuri catre invatamantul particular 549

- 65.02.57 tichete 3

  65.02.57 CES 5

- 65.02.57 copii cu  cerinţe speciale 5

- 65.02.59 burse 33

- 65.02.71 cheltuieli de capital 645

67.02 Cultură, religie, recreere 1740

- 67.02.20 cheltuieli materiale 230

- 67.02.51 transferuri curente între instituţii 250

- 67.02.51 transferuri capital  între instituţii 550

- 67.02.59 Culte religioase 20

- 67.02.71 cheltuieli de capital 690

68.02 Asistenţă socială 415

- 68.02.10 cheltuieli de personal 216

- 68.02.57 ajutor social 199

70.02 Locuinţe, servicii, dezvoltare publică 1721

- 70.02.20 cheltuieli materiale 240

-70.02.55 proiecte cu finantare din extern nerambursabile 366



-70.02.58 proiecte cu finantare nerambursabile 525

- 70.02.71 cheltuieli de capital 590

74.02 Protecţia mediului 689

- 74.02.20 cheltuieli materiale 569

- 74.02.71 cheltuieli de capital 120

83.02 Agricultură 20

- 83.02.20 20 cheltuieli materiale 20

84.02 Transporturi - drumuri 5898

- 84.02.20 cheltuieli materiale 100

  84.02.02 cheltuieli cu reparatiile 100

- 84.02.71 cheltuieli de capital 5698

TOTAL CHELTUIELI 15510

Utilizarea, în anul bugetar 2017 a excedentului aflat în sold la finele anului 2016 în suma de 10.469 mii leiCheltuieli de capital - finantate din sectiunea de dezvoltare -din  excedentul anului 2020 în sumă de 1.648 mii lei 1648

3. Sistem de alimentare cu apa potabila zona Banu Maracine- executie lucrari- 450 mii lei1. Modernizarea rețelei de drumuri locale, comuna Cârcea, Zona Beharca- execuție lucrări 1648

Cheltuieli de capital – finantate din sectiunea de functionare 7037 mii leiCheltuieli de capital - finantate din sectiunea de functionare 8166

TOTAL din care: 8166
BUGET LOCAL

Cap.51.02 Autoritati publice 1180

Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare (DALI+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, 
acorduri și autorizaţie de construire)

30

SPCLEP și Poliție Locală Carcea - tehnica de calcul, dotari 60

Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare - executie lucrari 440

Construire  sediu Primarie, amenajare spatiu public in incinta, imprejmuire partiala- comuna Carcea (DALI+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri 
și autorizaţie de construire)

320

Intocmire documentatie si obtinere  autorizatie demolare cladiri - Sediu Primarie
40

Programe informatice software, statii de lucru si accesorii 60

Sistem monitorizare video Zona Banu Maracine, Zona Ford, Zona Pelendava  (DALI+PT, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire) 30

Sistem monitorizare video Zona Banu Maracine, Zona Ford, Zona Pelendava-executie lucrari 200

Cap.65.02 Invatamant 645

Modernizare corp clădire C4 din incinta Liceului Constantin Ianculescu, privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - expertiză tehnică, audit energetic, 
studii tehnice, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire,  DALI, proiect tehnic, detalii de execuţie, viză verificator şi asistenţă tehnică din partea 
proiectantului

255

Modernizare corp clădire C4 din incinta Liceului Constantin Ianculescu, privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei- executie lucrari 100



Amenajare loc joaca Lic. Tehnologic C-tin Ianculescu  executie lucrari 290

Cap.67.02 Cultura, religie, recreere 690

Amenajare parc pe str. Preot Tarineanu Ion, comuna Carcea, jud. Dolj (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire) 30

Amenajare parc pe str. Preot Tarineanu Ion, comuna Carcea, jud. Dolj-executie lucrari 200

Amenajare zonă de recreere și sport in zona Fântâniță, comuna Cârcea, jud. Dolj- (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de 
construire)

300

Sala de Sport comuna Carcea, jud. Dolj ( SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire) 150

Sala de Sport comuna Carcea, jud. Dolj -executie lucrari 10

Cap.70.02 Servicii si dezvoltare publica 1481

Execuție deviere  branșamente gaze-executie lucrari 30

Extindere retea electrica str. Liliacului-executie lucrari 20

 ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020” 366

Extindere sistem iluminat public în comuna Cârcea, str. Guran, Aleea Guran, Aleea Beharca, str. Cornu, str. Pantelimon, Str. Fantana Inalta, str. Lalelelor-(SF+PT + studiu Geo+ studiu 
Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

30

Extindere sistem iluminat public în comuna Cârcea, str. Guran, Aleea Guran, Aleea Beharca, str. Cornu, str. Pantelimon, Str. Fantana Inalta, str. Lalelelor-execuție lucrări
250

Alimentare cu energie electrica puturi stradale str. Mihai Viteazu, str. Silozului, comuna Carcea, judetul Dolj- executie lucrari 20

Achizitie si montaj pompe si panouri comanda puturi stradale ( 3pompe +3 tablouri de comanda) 50

Extindere retea alimentare cu energie electrica pe str. Progresului, str. Aviatiei, str. Sanzienelor, str. Industriilor( SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo , documentaţii pentru obținere avize, 
acorduri și autorizaţie de construire)

30

Amplasare foraje de monitorizare a evolutiei calitatii apelor subterane de la statia de epurare a apelor uzate menajere din comuna Carcea, judetul Dolj 10

Modernizarea sistemului de iluminat public în zona BANUL MĂRĂCINE si Zona PELENDAVA, comuna CÂRCEA, judeţul DOLJ consultanta 50

Modernizarea sistemului de iluminat public în zona BANUL MĂRĂCINE si Zona PELENDAVA, comuna CÂRCEA, judeţul DOLJ ( DALI+PT) 25

Modernizarea sistemului de iluminat public în zona BANUL MĂRĂCINE si Zona PELENDAVA, comuna CÂRCEA, judeţul DOLJ -executie lucrari 450

Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare , cămine de racord si bransamente apa Zona Pepiniera, com. Carcea, jud. Dolj ( DALI+PT+ studiu Geo+ studiu 
Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire )

50

Extindere acumulare Cârcea, de pe pârâul Preajba, reamenajare baraj, decolmatare lac, construire pontoane, amenajare infrasctructură verde (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, 
documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire) 

100

Extindere acumulare Cârcea, de pe pârâul Preajba, reamenajare baraj, decolmatare lac, construire pontoane, amenajare infrasctructură verde-executie lucrari 10

Cap.74.02 Protectia mediului 120

Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare , cămine de racord si bransamente apa Zona Pepiniera, com. Carcea, jud. Dolj ( DALI+PT+ studiu Geo+ studiu 
Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire )

100

Stație de compostare deșeuri biodegradabile (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire) 5

Stație de compostare deșeuri biodegradabile (executie lucrari) 5

Centru colectare deșeuri electrice și electronice și deșeuri voluminoase ( SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire) 5

Centru colectare deșeuri electrice și electronice și deșeuri voluminoase- executie lucrari 5

Cap.84.02 Transporturi 4050



Modernizarea retelei de drumuri locale, în Zona Pelendava  comuna Carcea- (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)
130

Modernizarea retelei de drumuri locale, în Zona Banu Mărăcine, str. Romaniței, Aleea Romaniței, str. Crinului, str. Macului  comuna Carcea- (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, 
documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

100

Modernizarea retelei de drumuri locale, comuna Carcea zona Beharca- executie lucrari 3615

Ridicari topo 80

Statii asteptare calatori (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire) 25

Statii asteptare calatori-execuție lucrări 100

ORDONATOR DE CREDITE, Compartiment financiar contabil,

PUPĂZĂ  VALERICĂ Cojocaru Cătălina Laura



COMUNA CÂRCEA

mii lei

TOTAL din care: 9814 5372 4100 322 0
BUGET LOCAL
Cap.51.02 Autoritati publice 1180 500 680 0 0

1

Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii 
Comunitare (DALI+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri 
și autorizaţie de construire)

30 30 0 0

2

SPCLEP și Poliție Locală Carcea - tehnica de calcul, dotari 60 60 0 0

3

Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii 
Comunitare - executie lucrari

440 0 440

4

Construire  sediu Primarie, amenajare spatiu public in incinta, imprejmuire partiala- comuna 
Carcea (DALI+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru ob ținere avize, acorduri și 
autorizaţie de construire)

320 320

5

Intocmire documentatie si obtinere  autorizatie demolare cladiri - Sediu Primarie 40 40

6 Programe informatice software, statii de lucru si accesorii 60 60 0

7
Sistem monitorizare video Zona Banu Maracine, Zona Ford, Zona Pelendava  (DALI+PT, 
documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

30 30

8 Sistem monitorizare video Zona Banu Maracine, Zona Ford, Zona Pelendava-executie lucrari
200 200

Cap.65.02 Invatamant 645 645 0 0 0

1

Modernizare corp clădire C4 din incinta Liceului Constantin Ianculescu, privind cre șterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei  - expertiză tehnică, audit energetic, 
studii tehnice, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire,  DALI, 
proiect tehnic, detalii de execuţie, viză verificator şi asistenţă tehnică din partea proiectantului

255 255 0

ANEXA NR.2  LA Proiect HCL 
CIF:16346370

LISTA INVESTITII 2021

Nr. 
crt. Denumirea obiectivelor de investitie

Valoarea totala Trim.I Trim. II Trim. III Trim.IV



2
Modernizare corp clădire C4 din incinta Liceului Constantin Ianculescu, privind creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei- executie lucrari

100 100 0 0

3 Amenajare loc joaca Lic. Tehnologic C-tin Ianculescu  executie lucrari 290 290 0 0

Cap.67.02 Cultura, religie, recreere, sport 690 0 490 200 0

1
Amenajare parc pe str. Preot Tarineanu Ion, comuna Carcea, jud. Dolj (SF+PT+ studiu Geo+ 
studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

30 0 30

2 Amenajare parc pe str. Preot Tarineanu Ion, comuna Carcea, jud. Dolj-executie lucrari 200 200

3

Amenajare zonă de recreere și sport in zona Fântâniță, comuna Cârcea, jud. Dolj- (SF+PT+ 
studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de 
construire)

300 0 300

4
Sala de Sport comuna Carcea, jud. Dolj ( SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii 
pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

150 0 150

5 Sala de Sport comuna Carcea, jud. Dolj -executie lucrari 10 0 10

Cap.70.02 Servicii si dezvoltare publica 1481 447 912 122 0
1 Execuție deviere  branșamente gaze-executie lucrari 30 30
2 Extindere retea electrica str. Liliacului-executie lucrari 20 0 20

3
 ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în 
perioada 2014 - 2020”

366 122 122 122 0

4

Extindere sistem iluminat public în comuna Cârcea, str. Guran, Aleea Guran, Aleea Beharca, str. 
Cornu, str. Pantelimon, Str. Fantana Inalta, str. Lalelelor-(SF+PT + studiu Geo+ studiu Topo, 
documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

30 30

5
Extindere sistem iluminat public în comuna Cârcea, str. Guran, Aleea Guran, Aleea Beharca, str. 
Cornu, str. Pantelimon, Str. Fantana Inalta, str. Lalelelor-execuție lucrări

250 250

6
Alimentare cu energie electrica puturi stradale str. Mihai Viteazu, str. Silozului, comuna Carcea, 
judetul Dolj- executie lucrari

20 20

7
Achizitie si montaj pompe si panouri comanda puturi stradale ( 3pompe +3 tablouri de 
comanda)

50 50

8

Extindere retea alimentare cu energie electrica pe str. Progresului, str. Aviatiei, str. Sanzienelor, 
str. Industriilor( SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo , documentaţii pentru ob ținere avize, 
acorduri și autorizaţie de construire)

30 30



9
Amplasare foraje de monitorizare a evolutiei calitatii apelor subterane de la statia de epurare a 
apelor uzate menajere din comuna Carcea, judetul Dolj

10 10 0

10
Modernizarea sistemului de iluminat public în zona BANUL MĂRĂCINE si Zona 
PELENDAVA, comuna CÂRCEA, judeţul DOLJ consultanta

50 50 0 0

11
Modernizarea sistemului de iluminat public în zona BANUL MĂRĂCINE si Zona 
PELENDAVA, comuna CÂRCEA, judeţul DOLJ ( DALI+PT)

25 25 0 0

12
Modernizarea sistemului de iluminat public în zona BANUL MĂRĂCINE si Zona 
PELENDAVA, comuna CÂRCEA, judeţul DOLJ -executie lucrari

450 450

13

Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare , cămine de racord si 
bransamente apa Zona Pepiniera, com. Carcea, jud. Dolj ( DALI+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, 
documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire )

50 50 0 0

14

Extindere acumulare Cârcea, de pe pârâul Preajba, reamenajare baraj, decolmatare lac, 
construire pontoane, amenajare infrasctructură verde (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, 
documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire) 

100 100 0 0

15

Extindere acumulare Cârcea, de pe pârâul Preajba, reamenajare baraj, decolmatare lac, 
construire pontoane, amenajare infrasctructură verde-executie lucrari

10 0 10 0

Cap.74.02 Protectia mediului 120 100 0 0 0

1

Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare , cămine de racord si 
bransamente apa Zona Pepiniera, com. Carcea, jud. Dolj ( DALI+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, 
documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire )

100 100

2
Stație de compostare deșeuri biodegradabile (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documenta ţii 
pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

5 5

3 Stație de compostare deșeuri biodegradabile (executie lucrari)
5 0 5

4
Centru colectare deșeuri electrice și electronice și deșeuri voluminoase ( SF+PT+ studiu Geo+ 
studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

5 5



5 Centru colectare deșeuri electrice și electronice și deșeuri voluminoase- executie lucrari
5 0 5

Cap.84.02 Transporturi 5698 3680 2018 0 0

1
Modernizarea retelei de drumuri locale, în Zona Pelendava  comuna Carcea- (SF+PT+ studiu 
Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

130 130

2

Modernizarea retelei de drumuri locale, în Zona Banu Mărăcine, str. Romaniței, Aleea 
Romaniței, str. Crinului, str. Macului  comuna Carcea- (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, 
documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)

100 0 100 0 0

3 Modernizarea retelei de drumuri locale, comuna Carcea zona Beharca- executie lucrari
5263 3500 1763

4 Ridicari topo 80 50 30 0

5
Statii asteptare calatori (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru ob ținere avize, 
acorduri și autorizaţie de construire)

25 25 0

6 Statii asteptare calatori-execuție lucrări 100 100 0

ORDONATOR DE CREDITE,  Compartiment financiar contabil,
PUPĂZĂ  VALERICĂ     Cojocaru Cătălina Laura
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