ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Baia Mare, str. Banatului nr.1
Operator date cu caracter personal nr. 9355
Compartiment Comunicare, Registratură,
Relații cu publicul, Evaluare inițială şi
Relaţia cu mass-media
Nr. 43524 / 5 / 21.XII.2017
Aprobat
Director General
Alina COSTE-MĂDĂRAS

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU PRIVIND SURSELE
FINANCIARE (I), BUGETUL (II) ȘI BILANȚUL CONTABIL AL INSTITUȚIEI (III)
Prezentele informații sunt comunicate din oficiu în temeiul prevederilor articolului 5, alineat 1,
litera e a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare.
I. Sursele financiare ale instituției.
Conform prevederilor articolului 9, alineatul 1 al Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie
anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a
structurii orientative de personal, finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetul judeţean,
respectiv din bugetul local al sectorului municipiului Bucureşti.
În temeiul prevederilor articolului 9, alineatul 2 al Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie
anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a
structurii orientative de personal, finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se
asigură din bugetul local al judeţului, bugetul local al sectorului municipiului Bucureşti, bugetul de
stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.
Conform prevederilor articolului 26 din Regulamentul de organizare si funcționare al
aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 85 din 18.V.2016, Direcţia generală este finanţată
din venituri alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Maramureş, bugetul de stat, donaţii,
sponsorizări, alte forme private de contribuţii băneşti permise de lege şi contribuţiile beneficiarilor,
obţinute şi înregistrate în condiţiile legii.
Potrivit prevederilor articolului 27 din Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului
propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 85 din 18.V.2016, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, respectiv Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu
Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pot
finanţa programe de interes naţional din fonduri alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe,
rambursabile şi nerambursabile, cu destinaţie expresă în asistenţă socială, protecţia copilului şi a
persoanei cu handicap, precum şi din alte surse în condiţiile legii, pe bază de contracte, convenţii sau
acorduri şi în care atât Consiliul Judeţean Maramureş cât şi Direcţia generală devin şi sunt părţi.
Prin prevederile articolului 28, alineatele 1, 2 și 3 ale Regulamentul de organizare si
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funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Maramureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 85 din 18.V.2016, se fac
precizări cu privire la patrimoniul Direcției generale.
Astfel, patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș
este format din drepturile şi obligaţiile asupra bunurilor aflate în proprietatea publică a judeţului
Maramureş şi pe care le administrează precum şi asupra bunurilor aflate în proprietatea privată a
instituţiei, pe care le gestionează în condiţiile legii,
Patrimoniul Direcţiei generale poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi
prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor de bunuri din partea unor
instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau
privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.
Bunurile mobile şi imobile, aflate în administrarea Direcţiei generale, se gestionează potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege
în vederea protejării acestora.
Pentru o bună funcţionare Direcţia generală este dotată cu:
- mijloace de transport auto supuse normativelor şi consumurilor legal reglementate;
- mijloace tehnice pentru multiplicare şi imprimare;
- echipamente tehnice audio-video;
- calculatoare şi alte instrumente pentru prelucrarea şi centralizarea informatică a datelor.
II. Bugetul instituției.
La sfârşitul anului 2017 situaţiile financiare cuprind sumele alocate prin buget, care au fost
repartizate şi cheltuite astfel :
- bugetul alocat pentru asistență socială pentru familie și copii (protecția copilului) pe anul
2017, este de 35.371.300 lei, din care s-a cheltuit suma de 34.756.240 lei, conform contului de
execuție la data de 31.XII.2017;
- bugetul alocat pentru asigurări și asistență socială centre de îngrijire și asistență DAS pe anul
2017, este de 19.125.00 lei, din care s-a cheltuit suma de 18.897.141 lei, conform contului de execuție
la data de 31.XII.2017;
- bugetul alocat pentru asistență socială în caz de invaliditate (autoritate) pe anul 2017, este de
64.984.000 lei, din care s-a cheltuit suma de 64.597.034 lei, conform contului de execuție la data de
31.XII.2017;
- bugetul Proiectului pentru Proiectul ,,Copiii străzii” Coroieni este de 454.000 lei (proiectul nu
a fost implementat).
La finele trimestrului IV al anului 2017 au fost deschise credite bugetare și cheltuite fondurile
astfel :
- credite bugetare deschise la salarii de 42.279.000,00 lei, s-au cheltuit 42.154.218,00 lei,
conform extrasului de cont;
- credite bugetare deschise la cheltuieli materiale 11.422.000,00 lei, s-au cheltuit 10.843.086,30
lei, conform extrasului de cont;
- credite bugetare transferuri, indemnizații, transport, dobânzi, deschise 64.824.808,00 lei, s-au
cheltuit 64.597.033,94 lei, conform extrasului de cont;
- credite bugetare secțiunea dezvoltare, sume deschise 786.000 lei, s-au cheltuit 656.076,59 lei.
Valoarea donațiilor și a sponsorizărilor la finele trimestrului IV al anului 2017 este 320.467,13
lei și se depune detaliere pe centre.
Documentele financiar-contabile anexate în prezenta secțiune sunt :
- formular 680206 DGASPC PC, contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli, la data
de 31.XII.2017, anexa 7, cod 21, capitol 680206 (documentul constituie anexa numărul 1 a prezentelor
informații);
- formular 68020502 DGASPC DAS, contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli, la
data de 31.XII.2017, anexa 7, cod 21, capitol 68020502_DAS (documentul constituie anexa numărul 2
a prezentelor informații);
- formular contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli, la data de 31.XII.2017, anexa
13, cod 21 (documentul constituie anexa numărul 3 a prezentelor informații);
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- formular contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli, la data de 31.XII.2017, anexa
13, cod 21(documentul constituie anexa numărul 4 a prezentelor informații);
- formular 68020502 DGASPC DAS, contul de rezultat patrimonial, la data de 31.XII.2017,
cod 02 (documentul constituie anexa numărul 5 a prezentelor informații);
- formular 68020502 DGASPC DAS, situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice
finanțate de la bugetul local din trimestrul – la data de 31.XII.2017, anexa 19 (documentul constituie
anexa numărul 6 a prezentelor informații);
- raport explicativ, numărul 4187 din 30.I.2017, la situațiile financiare la data de 31.XII.2017
(documentul constituie anexa numărul 7 a prezentelor informații).
III. Bilanțul contabil al instituției.
Bilanțul contabil al instituției este încheiat la data de 31.XII.2017, este structurat pe denumirea
indicatorilor, cod, sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei și este anexat prezentelor
informații.
Documentul conține un număr de 2 (două) file și constituie anexa nr. 8 a prezentelor informații.

Consilier superior
Vasile COZA

Consilier superior
Adrian MÂNDRU
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