
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

         PROIECT   
                            
 

             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua 

cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 
          Având în vedere raportul nr.18965/2017 întocmit de Serviciul Imagine prin care 
se propune stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli 
pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, modificată prin Legea nr.258/2015; 
 În temeiul prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 
alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1.  Se aprobă stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua 

cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 

VICEPRIMAR, Ovidiu MISCHIANU 
                                  Mihail GENOIU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL IMAGINE 
Nr. 18965/13.02.2017 

Aprobat, 
  Pentru PRIMAR, 

VICEPRIMAR  
Mihail GENOIU 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Direcția Economico – Financiară  

Lucia ȘTEFAN 
 
 

RAPORT  
privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua 

cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală 
 
 

Prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, au fost aprobate limitele maxime în cadrul 
cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către 
administrația publică locală. 

 
Potrivit Legii nr. 258/2015, pentru modificarea și completarea O.G. nr. 

80/2001, unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de 
cheltuieli, de natura celor care fac obiectul O.G. nr. 80/2001, prin hotărâre a 
Consiliului Local. 

 
Totodată, potrivit Ordonanței Guvernului mai sus precizată, normativele de 

cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba și efectua 
cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către autoritățile publice locale, sunt cele 
prevăzute în anexa nr. 2 a actului normativ. În cadrul acestor limite maxime, 
conducătorii instituțiilor publice pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în 
funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a acțiunii, precum și în 
raport cu sursele de finanțare ce pot fi atrase, în condițiile legii, la realizarea 
acestora.  

 



Aceste normative proprii de cheltuieli se referă și la acțiunile de protocol. 
Cheltuielile de protocol sunt ocazionate de mese oficiale, cocktailuri cu prilejul a 
diverse întâlniri protocolare, vizite, delegații interne și externe, desfășurate în 
cadrul instituției și presupun achiziționarea unor produse de protocol, așa cum sunt 
ele stipulate în Anexa nr. 2 a actului normativ. 

 
Cum cheltuielile de protocol se referă la fondul de protocol aflat la dispoziția 

primarului, este necesar ca, în virtutea exercițiului bugetar, acest fond să fie 
aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) 

și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, modificată 
prin Legea nr. 258/2015, coroborate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera b) și art. 45 
alin. 2 litera a) din Legea  nr. 215/2001 republicată privind administrația publică 
locală, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova stabilirea limitelor 
maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de 
protocol de către Municipiul Craiova, conform anexei atașată la prezentul raport. 

 
 
 

Serviciul Imagine, 
Întocmit, 

Marina ANDRONACHE 
 
 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
Robert GHIȚĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA  
 

LIMITELE MAXIME 
În cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol 

 
Nr. 
crt. 

Persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni  
de protocol 

Limita maximă 

I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri Lei/persoană 
A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:  

1. Primarul Municipiului Craiova 60 lei/persoană/zi 
B.  Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite 

de Primarul Municipiului Craiova 
12,50 

lei/persoană/zi 
II.  Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții 

române 
 

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:  
1. Invitații Primarului Municipiului Craiova 75 lei/persoană/zi 
B. Alte cheltuieli:  
1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în 

timpul tratativelor sau al ședințelor, în limita sumei de  
6,50 lei/persoană/zi 

2. Cadouri în limita sumei de 225 lei/delegație 
III.  Cheltuieli pentru însoțitori  

 Cheltuieli de masă pentru șoferi 15 lei/persoană/zi 
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