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Situaţia financiară a Casei Corpului Didactic Cluj 

 la data de 30.06.2016 

 

Creditele deschise de la bugetul de stat în perioada 01.01.2016-30.06.2016 au fost în 

sumă de  267.500 lei din care : 

 

      Titlul I           Cheltuieli de personal                                                    228.000 lei 

     Titlul II          Bunuri şi servicii                                                             39.500 lei   

 

  

 

 Plata netă bug. de stat a fost de  258.674,20  lei din care : 

                Cheltuieli de personal                                             224.062 lei  

                   Bunuri si servicii                          34.612,20 lei  

 

                      

         Disponibilul rămas în conturi reprezintă disponibilităţi neutilizate la sfârşitul trim. II 

2016  din care : 

 

                                      3.938 lei  la cheltuieli de personal     

                                      4.887,80 lei  la bunuri si servicii 

    

         La venituri extrabugetare soldul la data de 30.06.2016 este de 93.511,46 lei şi 
reprezintă: 
 
 - venituri din editare carte; 
 - taxă eliberare atestate/ duplicate; 
 - taxă Simpozion Preuniversitaria; 
 - diferenţe de curs valutar ultima tranşă proiect Inspire ICT; 
 - diferenţe de curs valutar ultima tranşă proiect Inspire SCeTGo; 
 - diferenţe de curs valutar ultima tranşă proiect Inspire KLIC; 
 - reconstituire sume cheltuite pentru proiectele Geothink şi Pathway. 



 
 

La venituri extrabugetare încasările totale pe anul 2016 au fost de 79.921 lei, 

plăţile au fost în sumă de 67.750,61 lei, disponibil 12.170,39 lei. 

 

 Investiţiile în curs de execuţie privind extinderea sediului CCD Cluj în valoare de 

179.979,18 lei reprezintă valoarea cheltuielilor effectuate în perioada 2009-2012 pentru: 

 - documentaţie pentru obţinerea dreptului de administrare teren pentru construcţie; 

 - obţinere certificat de urbanism; 

 - înregistrare în cartea funciară; 

- realizare PUD; 

- realizare  Studiu de fezabilitate; 

- realizare proiect tehnic; 

- servicii de consultanta privind organizarea procedurii de atribuire a contractului 

de executie pentru construirea sediului si dirigentie de santier; 

- cv 0.1% din valoarea autorizatiei de construire nr. 243/28.03.2012 achitata 

Inspectoratului de stat in constructii in vederea inceperii lucrarilor .      

La această data lucrările de execuţie a sediului CCD Cluj sunt suspendate 

deoarece terenul aflat în proprietatea Primăriei este în litigiu. 

 

                        

                                

                     Director                                                          Adm. Financiar 

            prof.Popescu Mihaela                                                 Ene Mariana  


