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ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU 
REGIUNEA 4 SUD-VEST 

 

SITUAŢIA VENITURILOR 

Venituri totale pe Regiunea 4 Sud-Vest: 

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. 4 3.979.791 1.511.001 772.927 281.608 456.467 4.077.075 1.512.346 713.605 263.625 535.116
DOLJ 1.237.525 520.911 266.914 97.868 156.128 1.209.615 524.515 249.094 91.325 184.096
GORJ 727.023 296.513 166.789 61.155 68.569 711.337 296.927 157.187 57.635 82.105
MEHEDINŢI 530.557 178.169 90.505 33.185 54.479 605.070 173.501 81.118 29.743 62.639
OLT 752.858 245.578 116.272 42.633 86.672 760.432 245.408 105.752 38.776 100.880
VÂLCEA 731.827 269.831 132.447 46.766 90.618 790.620 271.994 120.453 46.146 105.396  

 

(mii lei) 

 

Veniturile totale în cadrul regiunii 4 Sud-Vest au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 97.284.000 lei, respectiv cu 2,44%, de la 3.979.791.000 lei 
la 4.077.075.000 lei. 
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Venituri Proprii 

(mii lei) 

 

Pentru veniturile proprii se observă o scădere în anul 2010 faţă de anul 2009 
cu 59.322.000 lei (7,67%) a cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 
772.927.000 lei la 713.605.000 lei şi cu 17.983.000 lei (6,38%) a sumelor alocate 
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, de la 281.608.000 lei la 263.625.000 lei.  

În contrast se constată o creştere a veniturilor obţinute din impozite şi taxe 
locale în sumă de 78.649.000 lei (17,22%) pentru aceeaşi perioadă de raportare, de 
la 456.467.000 lei la 535.116.000 lei. 
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Situaţia veniturilor pe judeţe: 

(mii lei) 

 

Veniturile totale au crescut în judeţele Mehedinţi cu 74.513.000 lei 
(14,04%), Olt cu 7.574.000 lei (1%) şi Vâlcea cu 58.592.000 lei (8,03%). 

Veniturile totale au scăzut în judeţele Dolj cu 27.910.000 lei (2,25%) şi 
Gorj cu 15.686.000 lei (2,15%).  
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Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul regiunii 4 Sud-Vest au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 59.322.000 lei, respectiv cu 7,67%, de 
la 772.927.000 lei la 713.605.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul regiunii 4 Sud-Vest au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 17.983.000 lei, respectiv cu 6,38%, de la 281.608.000 lei 
la 263.625.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul regiunii 4 Sud-
Vest au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 78.649.000 lei, respectiv cu 
17,22%, de la 456.467.000 lei la 535.116.000 lei. 

Judeţul Dolj 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Dolj au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 17.820.000 lei, respectiv cu 6,67%, de la 
266.914.000 lei la 249.094.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în judeţul Dolj au scăzut în anul 2010 raportat la 
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anul 2009 cu 6.544.000 lei, respectiv cu 6,68%, de la 97.868.000 lei la 91.325.000 
lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Bacău au crescut 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 27.968.000 lei, respectiv cu 17,91%, de la 
156.128.000 lei la 184.096.000 lei. 

Judeţul Gorj 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Gorj au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009, cu 9.602.000 lei, respectiv cu 5,75%, de la 166.789.000 
lei la 157.187.000 lei. 

Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în judeţul Gorj au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 3.520.000 lei, respectiv cu 5,75%, de la 61.155.000 lei la 57.635.000 
lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Gorj au crescut în 
anul 2010 raportat la anul 2009, cu 13.536.000 lei, respectiv cu 19,74%, de la 
68.569.000 lei la 82.105.000 lei. 
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Judeţul Mehedinţi 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Mehedinţi au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 9.386.000 lei, respectiv cu 10,37%, de 
la 90.505.000 lei la 81.118.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul judeţului Mehedinţi au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 3.442.000 lei, respectiv cu 10,37%, de la 33.185.000 lei la 
29.743.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul judeţului 
Mehedinţi au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 8.160.000 lei, respectiv 
cu 14,97%, de la 54.479.000 lei la 62.639.000 lei. 

 

Judeţul Olt 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Olt au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 10.520.000 lei, respectiv cu 9,04%, de la 
116.272.000 lei la 105.752.000 lei. 
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Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în judeţul Olt au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009 cu 3.857.000 lei, respectiv cu 9,04%, de la 42.633.000 lei la 38.776.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Olt au crescut în 
anul 2010 raportat la anul 2009 cu 14.207.000 lei, respectiv cu 16,39%, de la 
86.672.000 lei la 100.880.000 lei. 

 

Judeţul Vâlcea 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit au scăzut în judeţul Vâlcea în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 11.994.000 lei, respectiv cu 9,05%, de la 
132.447.000 lei la 120.453.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au scăzut în judeţul Vâlcea în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 620.000 lei, respectiv cu 1,32%, de la 46.766.000 lei la 46.146.000 
lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în judeţul Vâlcea 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 14.778.000 lei, respectiv cu 16,30%, de la 
90.618.000 lei la 105.396.000 lei.  
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SITUAŢIA CHELTUIELILOR 

Cheltuieli totale pe Regiunea 4 Sud-Vest: 

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. 4 3.872.985 1.788.955 706.911 567.761 809.358 3.855.721 1.475.517 707.180 485.401 1.187.623
DOLJ 1.178.195 511.902 215.949 177.883 272.461 1.150.458 413.369 212.963 167.992 356.135
GORJ 715.256 334.557 162.847 97.661 120.191 674.766 272.531 152.193 89.217 160.825
MEHEDINŢI 516.312 232.685 91.430 75.065 117.131 546.459 192.110 85.699 65.972 202.678
OLT 741.479 359.776 113.101 105.793 162.810 722.042 311.635 116.814 69.762 223.831
VÂLCEA 721.743 350.036 123.585 111.358 136.765 761.996 285.872 139.510 92.459 244.153  

mii lei 

 

Cheltuielile totale la nivelul regiunii 4 Sud-Vest au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 17.264.000 lei, respectiv cu 0,44%, de la 3.872.985.000 lei 
la 3.855.721.000 lei. 
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Cheltuielile de personal în cadrul regiunii 4 Sud-Vest au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 313.438.000 lei, respectiv cu 17,52%, de la 
1.788.955.000 lei la 1.475.517.000 lei. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în cadrul regiunii 4 Sud-Vest au 
crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 269.000 lei, respectiv cu 0,03%, de la 
706.911.000 lei la 707.180.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul regiunii 4 Sud-Vest au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 82.359.000 lei, respectiv cu 14,50%, de la 567.761.000 lei 
la 485.401.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul regiunii 4 Sud-Vest au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 378.265.000 lei, respectiv cu 46,73%, de la 809.358.000 
lei la 1.187.623.000 lei. 

 

Cheltuieli pe judeţe: 

Judeţul Dolj 

  

Cheltuielile totale în judeţul Dolj au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 27.736.000 lei, respectiv cu 2,35%, de la 1.178.195.000 lei la 
1.150.458.000 lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Dolj au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 98.534.000 lei, respectiv cu 19,24%, de la 511.902.000 lei la 
413.369.000 lei. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în judeţul Dolj au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 2.986.000 lei, respectiv cu 1,38%, de la 215.949.000 lei la 
212.963.000 lei. 
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Cheltuielile de capital în judeţul Dolj au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009 cu 9.892.000 lei, respectiv cu 5,56%, de la 177.883.000 lei la 167.992.000 
lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Dolj au crescut în anul 2010 raportat la anul 
2009 cu 83.674.000 lei, respectiv cu 30,71%, de la 272.461.000 lei la 356.135.000 
lei. 

Judeţul Gorj 

  

Cheltuielile totale în judeţul Gorj au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 40.490.000 lei, respectiv cu 5,66%, de la 715.256.000 lei la 674.766.000 
lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Gorj au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 62.026.000 lei, respectiv cu 18,53%, de la 334.557.000 lei la 
272.531.000 lei. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în judeţul Gorj au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 10.653.000 lei, respectiv cu 6,54%, de la 162.847.000 lei 
la 152.193.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Gorj au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 8.445.000 lei, respectiv cu 8,64%, de la 97.661.000 lei la 89.217.000 
lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Gorj au crescut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 40.634.000 lei, respectiv cu 33,8%, de la 120.191.000 lei la 160.825.000 
lei. 
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Judeţul Mehedinţi 

  

Cheltuielile totale în judeţul Mehedinţi au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 30.147.000 lei, respectiv cu 5,83%, de la 516.312.000 lei la 
546.459.000 lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Mehedinţi au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 40.575.000 lei, respectiv cu 17,43%, de la 
232.685.000 lei la 192.110.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii în judeţul Mehedinţi au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 5.731.000 lei, respectiv cu 6,26%, de la 91.430.000 
lei la 85.699.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Mehedinţi au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009, cu 9.094.000 lei, respectiv cu 12,11%, de la 75.065.000 lei la 
65.972.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Mehedinţi au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 85.547.000 lei, respectiv cu 73,03%, de la 117.131.000 lei la 
202.678.000 lei. 

Judeţul Olt 
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Cheltuielile totale în judeţul Olt au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 19.437.000 lei, respectiv cu 2,62%, de la 741.479.000 lei la 722.042.000 
lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Olt au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 48.140.000 lei, respectiv cu 13,38%, de la 359.776.000 lei la 
311.635.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri si servicii în judeţul Olt au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 3.713.000 lei, respectiv cu 3,28%, de la 113.101.000 lei la 
116.814.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Olt au scăzut în anul 2010 comparativ cu 
anul 2009 cu 36.031.000 lei, respectiv cu 34,05%, de la 105.793.000 lei la 
69.762.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Olt au crescut în anul 2010 comparativ cu anul 
2009 cu 61.022.000 lei, respectiv cu 37,48%, de la 162.810.000 lei la 223.831.000 
lei. 

Judeţul Vâlcea 

  

Cheltuielile totale în judeţul Vâlcea au crescut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 40.252.000 lei, respectiv cu 5,57%, de la  721.743.000 lei la 761.996.000 
lei. 

Cheltuielile de personal au scăzut în judeţul Vâlcea în anul 2010, faţă de 
anul 2009 cu 64.165.000 lei, respectiv cu 18,33%, de la 350.036.000 lei la 
285.872.000 lei. 
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Cheltuielile de bunuri şi servicii au crescut în judeţul Vâlcea în anul 2010, 
faţă de anul 2009 cu 15.926.000 lei, respectiv cu 12,88%, de la  123.585.000 lei la 
139.510.000 lei. 

Cheltuielile de capital au scăzut în judeţul Vâlcea în anul 2010, faţă de anul 
2009 cu 18.898.000 lei, respectiv cu 16,97%, de la 111.358.000 lei la 92.459.000 
lei. 

Celelalte cheltuieli au crescut în judeţul Vâlcea în anul 2010, faţă de anul 
2009 cu 107.388.000 lei, respectiv cu 78,52%, de la 136.765.000 lei la 
244.153.000 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

DOLJ 4427 243 559 123 5352
GORJ 3.070 67 225 181 3543
MEHEDINŢI 2.416 45 143 86 2690
OLT 3449 66 167 119 3801
VÂLCEA 3390 77 244 206 3917
Total Regiune 4 16752 498 1338 715 19303  

 

Număr maxim de posturi pe total şi pe categorii, pentru Regiunea 4 Sud-Vest 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 

  

 

  

 

  

 

  


