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ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU 
REGIUNEA 3 SUD 

 

SITUAŢIA VENITURILOR 

Venituri totale pe Regiunea 3 Sud: 

mii lei

Denum ire judet
VENITURI 

TOTALE 2009

VENITURI 
PROPRII 

TOTALE 2009

Cote 
defalcate din 
impozitul pe 
venit 2009

Sume alocate 
din cotele 

defalcate din 
impozitul pe 
venit pentru 
echilibrarea 
bugetelor 

locale 2009

TAXE SI 
IMPOZITE 
LOCALE 

2009

VENITURI 
TOTALE 2010

VENITURI 
PROPRII 

TOTALE 2010

Cote 
defalcate din 
impozitul pe 
venit 2010

Sume alocate 
din cotele 

defalcate din 
impozitul pe 
venit pentru 
echilibrarea 
bugetelor 

locale 2010

TAXE SI 
IMPOZITE 
LOCALE 

2010

Total Reg 3 5.569.452 2.326.370 1.130.366 416.102 779.902 5.570.177 2.322.138 1.060.210 387.165 874.763
ARGEŞ 1.214.010 563.495 293.370 107.583 162.542 1.167.994 579.893 290.452 106.499 182.942
CĂLĂRAŞI 486.805 162.560 68.599 26.781 67.180 488.312 164.151 62.909 23.379 77.864
DÂMBOVIŢA 869.696 297.388 144.428 52.957 100.003 848.829 295.073 132.782 48.665 113.627
GIURGIU 413.447 153.358 71.174 26.087 56.098 444.955 145.601 60.541 22.252 62.809
IALOMIŢA 461.589 172.912 75.995 27.865 69.053 463.913 171.467 69.123 23.484 78.860
PRAHOVA 1.540.468 797.164 393.023 144.108 260.034 1.535.906 778.644 363.917 133.449 281.279
TELEORMAN 583.438 179.491 83.778 30.721 64.992 620.269 187.307 80.486 29.437 77.384  

 

(mii lei) 

 

Veniturile totale în cadrul regiunii 3 Sud au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 725.000 lei, respectiv cu 0,01%, de la 5.569.452.000 lei la 
5.570.177.000 lei. 
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Venituri Proprii 

(mii lei) 

 

Pentru veniturile proprii, se observă o scădere în anul 2010 faţă de anul 2009 
cu 70.156.100 lei (6,21%) a cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 
1.130.366.000 lei la 1.060.210.000 lei şi cu 28.937.000 lei (6,95%) a sumelor 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, de la 416.102.000 lei la 387.165.000 lei.  

În contrast se constată o creştere a veniturilor obţinute din taxe şi impozite 
locale în sumă de 94.861.000 lei (12,16%) pentru aceeaşi perioadă de raportare. 
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Situaţia veniturilor pe judeţe: 

(mii lei) 

 

Veniturile totale au crescut în judeţele Călăraşi cu 1.507.000 lei (0,31%), 
Giurgiu cu 31.508 lei (7,62%), Ialomiţa cu 2.324.000 lei (0,5%) şi Teleorman cu 
36.830.000 lei (6,31%). 

Veniturile totale au scăzut în judeţele Argeş cu 46.016.000 lei (3,79%), 
Dâmboviţa cu 20.867.000 lei (2,4%) şi Prahova cu 4.562.000 lei (0,3%). 
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Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul regiunii 3 Sud au scăzut 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 70.156.000 lei, respectiv cu 6,21%, de la 
1.130.366.000 lei la 1.060.210.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul regiunii 3 Sud au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 28.937.000 lei, respectiv cu 6,95%, de la 416.102.000 lei 
la 387.165.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul regiunii 3 Sud au 
crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 94.861.000 lei, respectiv cu 12,16%, 
de la 779.902.000 lei la 874.763.000 lei. 

Judeţul Argeş 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Argeş au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 2.917.000 lei, respectiv cu 0,99%, de la 293.370.000 
lei la 290.452.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în judeţul Argeş au scăzut în anul 2010 raportat la 
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anul 2009 cu 1.084.000 lei, respectiv cu 1,01%, de la 107.583.000 lei la 
106.499.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Argeş au crescut 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 20.399.000 lei, respectiv cu 12,55 %, de la 
162.542.000 lei la 182.942.000 lei. 

Judeţul Călăraşi 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Călăraşi au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009, cu 5.690.000 lei, respectiv cu 8,29%, de la 68.599.000 
lei la 62.909.000 lei. 

Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în judeţul Călăraşi au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 3.402.000 lei, respectiv cu 12.7%, de la 26.781.000 lei la 23.379.000 
lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Călăraşi au 
crescut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 10.684.000 lei, respectiv cu 15.9%, 
de la 67.180.000 lei la 77.864.000 lei. 
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Judeţul Dâmboviţa 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Dâmboviţa au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 11.646.000 lei, respectiv cu 8,06%, de 
la 144.428.000 lei la 132.782.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul judeţului Dâmboviţa au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 4.292.000 lei, respectiv cu 8,11%, de la 52.957.000 
lei la 48.665.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul judeţului 
Dâmboviţa au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 13.623.000 lei, 
respectiv cu 13,62%, de la 100.003.000 lei la 113.627.000 lei. 

 

Judeţul Giurgiu 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Giurgiu au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 10.633.000 lei, respectiv cu 14,94 %, de la 
71.174.000 lei la 60.541.000 lei. 
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Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 
3.835.000 lei, respectiv cu 14,7%, de la 26.087.000 lei la 22.252.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu un 6.711.000 lei, respectiv cu 11,96%, de la 56.098.000 lei 
la 62.809.000 lei. 

 

Judeţul Ialomiţa 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit au scăzut în judeţul Ialomiţa în 
anul 2010 raportat la anul 2009 cu 6.872.000 lei, respectiv cu 9,04%, de la 
75.995.000 lei la 69.123.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au scăzut în judeţul Ialomiţa în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 4.381.000 lei, respectiv cu 15,72%, de la 27.865.000 lei la 
23.484.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în judeţul 
Ialomiţa în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 9.808.000 lei, respectiv cu 14,2%, de 
la 69.053.000 lei la 78.860.000 lei.  
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Judeţul Prahova 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Prahova au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 29.106.000 lei, respectiv cu 7,41%, de 
la 393.023.000 lei la 363.917.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 
10.659.000 lei, respectiv cu 7,4%, de la 144.108.000 lei la 133.449.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 21.245.000 lei, respectiv cu 8,17%, de la 260.034.000 lei 
la 281.279.000 lei. 

 

Judeţul Teleorman 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Teleorman au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 3.292.000 lei, respectiv cu 3,93%, de 
la 83.778.000 lei la 80.486.000 lei. 
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Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 
1.283.000 lei, respectiv cu 4,18%, de la 30.721.000 lei la 29.437.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 12.391.000 lei, respectiv cu 19,07%, de la 64.992.000 lei 
la 77.384.000 lei. 
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SITUAŢIA CHELTUIELILOR 

Cheltuieli totale pe Regiunea 3 Sud: 

mii lei

Denumire judet
CHELTUIELI 

TOTALE 2009
Cheltuieli de 

personal 2009
Bunuri şi 

servicii 2009
Cheltuieli de 
capital 2009

Alte 
cheltuieli 

2009

CHELTUIELI 
TOTALE 2010

Cheltuieli de 
personal 2010

Bunuri şi 
servicii 2010

Cheltuieli de 
capital 2010

Alte 
cheltuieli 

2010
Total Reg 3 5.379.813 2.246.932 950.120 894.905 1.287.856 5.283.859 1.898.686 949.688 864.199 1.571.287
ARGEŞ 1.176.818 503.884 221.042 197.773 254.119 1.092.060 414.868 195.883 186.162 295.148
CĂLĂRAŞI 463.417 196.997 100.200 65.079 101.141 455.153 166.330 105.996 53.475 129.352
DÂMBOVIŢA 851.389 383.370 162.366 131.838 173.816 818.265 324.876 149.383 123.408 220.597
GIURGIU 394.849 169.114 62.378 65.538 97.818 396.816 159.996 59.500 65.113 112.206
IALOMIŢA 443.714 203.530 75.537 81.105 83.542 448.173 174.975 71.087 89.104 113.006
PRAHOVA 1.480.948 499.466 245.668 274.895 460.920 1.480.777 410.399 279.712 298.053 492.613
TELEORMAN 568.679 290.571 82.930 78.678 116.500 592.615 247.242 88.126 48.883 208.364  

mii lei 

 

Cheltuielile totale la nivelul regiunii 3 Sud au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009 cu 95.954.000 lei, respectiv cu 1,78%, de la 5.379.813.000 lei la 
5.283.859.000 lei. 
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Cheltuielile de personal în cadrul regiunii 3 Sud au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 348.246.000 lei, respectiv cu 15,5%, de la 2.246.932.000 
lei la 1.898.686.000 lei. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în cadrul regiunii 3 Sud au scăzut în 
anul 2010 raportat la anul 2009 cu 433.000 lei, respectiv cu 0,05%, de la 
950.120.000 lei la 949.688.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul regiunii 3 Sud au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 30.706.000 lei, respectiv cu 3,43%, de la 894.905.000 lei 
la 864.199.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul regiunii 3 Sud au crescut în anul 2010 raportat 
la anul 2009 cu 283.430.000 lei, respectiv cu 22,01%, de la 1.287.856.000 lei la 
1.571.287.000 lei. 

 

Cheltuieli pe judeţe: 

Judeţul Argeş 

  

Cheltuielile totale în judeţul Argeş au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 84.758.000 lei, respectiv cu 7,2%, de la 1.176.818.000 lei la 
1.092.060.000 lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Argeş au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 89.017.000 lei, respectiv cu 17,67%, de la 503.884.000 lei la 
414.868.000 lei. 

Bunurile şi serviciile în judeţul Argeş au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 25.160.000 lei, respectiv cu 11,38%, de la 221.042.000 lei la 
195.883.000 lei. 



 

Pa
ge

13
 

Cheltuielile de capital în judeţul Argeş au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 11.611.000 lei, respectiv cu 5,87%, de la 197.773.000 lei la 
186.162.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Argeş au crescut în anul 2010 raportat la anul 
2009 cu 41.029.000 lei, respectiv cu 16,15%, de la 254.119.000 lei la 295.148.000 
lei. 

 

Judeţul Călăraşi 

  

Cheltuielile totale în judeţul Călăraşi au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 8.264.000 lei, respectiv cu 1,78%, de la 463.417.000 lei la 455.153.000 
lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Călăraşi au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009, cu 30.667.000 lei, respectiv cu 15,57%, de la 196.997.000 lei la 
166.330.000 lei. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în judeţul Călăraşi au crescut în anul 
2010 raportat la anul 2009, cu 5.796.000 lei, respectiv cu 5,78%, de la 100.200.000 
lei la 105.996.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Călăraşi au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 11.604.000 lei, respectiv cu 17,83%, de la 65.079.000 lei la 
53.475.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Călăraşi au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 28.211.000 lei, respectiv cu 27,89%, de la 101.141.000 lei la 
129.352.000 lei. 
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Judeţul Dâmboviţa 

  

Cheltuielile totale în judeţul Dâmboviţa au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 33.124.000 lei, respectiv cu 3,89%, de la 851.389.000 lei la 
818.265.000 lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Dâmboviţa au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 58.493.000 lei, respectiv cu 15,26%, de la 
383.370.000 lei la 324.876.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii în judeţul Dâmboviţa au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 12.982.000 lei, respectiv cu 8%, de la 162.366.000 
lei la 149.383.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Dâmboviţa au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009, cu 8.430.000 lei, respectiv cu 6,39%, de la 131.838.000 lei la 
123.408.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Dâmboviţa au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 46.781.000 lei, respectiv cu 26,91%, de la 173.816.000 lei la 
220.597.000 lei. 

 

Judeţul Giurgiu 
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Cheltuielile totale în judeţul Giurgiu, au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 1.967.000 lei, respectiv cu 0,5%, de la 394.849.000 lei la 
396.816.000 lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Giurgiu au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009 cu 9.118.000 lei, respectiv cu 5,39%, de la 169.114.000 lei la 
159.996.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri si servicii în judeţul Giurgiu au scăzut cu 2.878.000 
lei, respectiv cu 4,61%, de la 62.378.000 lei la 59.500.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Giurgiu au scăzut în anul 2010 comparativ 
cu anul 2009 cu 425.000 lei, respectiv cu 0,65%, de la 65.538.000 lei la  
65.113.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Giurgiu au crescut în anul 2010 comparativ cu 
anul 2009 cu 14.388.000 lei, respectiv cu 14,71%, de la 97.818.000 lei la  
112.206.000 lei. 

 

Judeţul Ialomiţa 

  

Cheltuielile totale în judeţul Ialomiţa au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 4.459.000 lei, respectiv cu 1,01%, de la 443.714.000 lei la 
448.173.000 lei. 

Cheltuielile de personal au scăzut în judeţul Ialomiţa în anul 2010, faţă de 
anul 2009 cu 28.555.000 lei, respectiv cu 14,03%, de la 203.530.000 lei la  
174.975.000 lei. 
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Cheltuielile de bunuri şi servicii au scăzut în judeţul Ialomiţa în anul 2010, 
faţă de anul 2009 cu 4.449.000 lei, respectiv cu 5,89%, de la 75.537.000 lei la  
71.087.000 lei. 

Cheltuielile de capital au crescut în judeţul Ialomiţa în anul 2010, faţă de 
anul 2009 cu 8.000.000 lei, respectiv cu 9,86%, de la 81.105.000 lei la 89.104.000 
lei. 

Celelalte cheltuieli au crescut în judeţul Ialomiţa în anul 2010, faţă de anul 
2009 cu 29.464.000 lei, respectiv cu 35,27%, de la 83.542.000 lei la  113.006.000 
lei. 

 

Judeţul Prahova 

  

Cheltuielile totale în judeţul Prahova au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 171.000 lei, respectiv cu 0,01%, de la 1.480.948.000 lei la 1.480.777.000 
lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Prahova au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 89.067.000 lei, respectiv cu 17,83%, de la  499.466.000 lei 
la  410.399.000 lei. 

Cheltuielile de bunuri şi servicii în cadrul judeţului Prahova au crescut în 
anul 2010 raportat la anul 2009 cu 34.044.000 lei, respectiv cu 13,86%, de la 
245.668.000 lei la 279.712.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul judeţului Prahova au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 23.158.000 lei, respectiv cu 8,42%, de la 274.895.000 lei 
la  298.053.000 lei. 
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Celelalte cheltuieli în cadrul judeţului Prahova au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu  31.693.000 lei, respectiv cu 6,88%, de la  460.920.000 lei 
la  492.613.000 lei. 

 

Judeţul Teleorman 

  

Cheltuielile totale în judeţul Teleorman au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 23.936.000 lei, respectiv cu 4,21%, de la 568.679.000 lei la  
592.615.000 lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Teleorman au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 43.329.000 lei, respectiv cu 14,91%, de la  
290.571.000 lei la 247.242.000 lei. 

Cheltuielile de bunuri şi servicii în cadrul judeţului Teleorman au crescut 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 5.196.000 lei, respectiv cu 6,27%, de la 
82.930.000 lei la 88.126.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul judeţului Teleorman au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu  29.795.000 lei, respectiv cu 37,87%, de la 78.678.000 lei 
la 48.883.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul judeţului Teleorman au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 91.865.000 lei, respectiv cu 78,85%, de la 116.500.000 lei 
la  208.364.000 lei. 
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NUMĂR MAXIM DE POSTURI POTRIVIT PCT. 1-4 DIN ANEXA LA 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 63/2010 

(la data de 18 august 2011) 

 

 

Denumire judet

Număr maxim de 
posturi potrivit pct. 1 

din anexa la 
Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010

Posturi pentru 
serviciul public 

comunitar local de 
evidenţa persoanelor 

potrivit pct. 2 din 
anexa la Ordonanţa 

de Urgenţă a 
Guvernului nr. 

63/2010

Posturi pentru poliţia 
comunitară şi paza 

obiectivelor de 
interes judeţean 
potrivit pct. 3 din 

anexa la Ordonanţa 
de Urgenţă a 
Guvernului nr. 

63/2010

Posturi adăugate 
pentru implementare 
proiecte finanţate din 

fonduri externe 
nerambursabile  
potrivit pct. 4 din 

anexa la Ordonanţa 
de Urgenţă a 
Guvernului nr. 

63/2010

TOTAL POSTURI

ARGEŞ 4.469 94 372 137 5072
CĂLĂRAŞI 2460 45 115 31 2651
DÂMBOVIŢA 3978 79 214 182 4453
GIURGIU 2225 41 68 60 2394
IALOMIŢA 2489 56 193 70 2808
PRAHOVA 5.235 214 1008 93 6550
TELEORMAN 3329 87 527 52 3995
Total Regiunea 3 24.185 616 2.497 625 27923  

 

Număr maxim de posturi pe total şi pe categorii, pentru Regiunea 3 Sud la data de 18 august 2011 
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Ponderi pe judeţe: 
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Numărul maxim de posturi pe Consilii Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune 
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Numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor pe Consilii 
Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune 
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Numărul de posturi pentru poliţia comunitară şi paza obiectivelor de interes judeţean pe Consilii 
Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune 
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Numărul de posturi adăugate pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe 
nerambursabile pe Consilii Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune 

  

 

  

 

  

 

  


	MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
	SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNITĂŢILE LOCALE
	REGIUNEA 3
	SITUAŢIA VENITURILOR
	Venituri totale pe Regiunea 3 Sud:
	Venituri Proprii
	Situaţia veniturilor pe judeţe:
	Judeţul Argeş
	Judeţul Călăraşi
	Judeţul Dâmboviţa
	Judeţul Giurgiu
	Judeţul Ialomiţa
	Judeţul Prahova
	Judeţul Teleorman
	SITUAŢIA CHELTUIELILOR
	Cheltuieli totale pe Regiunea 3 Sud:
	Cheltuieli pe judeţe:
	Judeţul Argeş
	Judeţul Călăraşi
	Judeţul Dâmboviţa
	Judeţul Giurgiu
	Judeţul Ialomiţa
	Judeţul Prahova
	Judeţul Teleorman
	Număr maxim de posturi pe total şi pe categorii, pentru Regiunea 3 Sud la data de 18 august 2011
	Numărul maxim de posturi pe Consilii Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune

