
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

   
           HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2017 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.03.2017; 
Având în vedere raportul nr.41845/2017 întocmit de Direcţia Economico - 

Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2017;  

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.6/2017, Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Legii nr.69/2010 a 
responsabilităţii fiscal-bugetare, modificată şi completată;  

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017, 

după cum urmează: 
a) total venituri – 603.773,00 mii lei (518.856,00 mii lei – veniturile secţiunii 

de funcţionare şi 84.917,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli – 605.360,00 mii lei (518.856,00 mii lei – cheltuielile 

secţiunii de funcţionare şi 86.504,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare), 

conform anexelor nr.1-5, nr.6, nr.6a, nr.6b, nr.6c, nr.6d, nr.6e, nr.7-17 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2017, a excedentului aflat în sold la finele 
anului 2016, în sumă de 1.587,00 mii lei, conform anexei nr.16. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

              VICEPRIMAR,              Ovidiu MISCHIANU 
 Mihail GENOIU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 41845/24.03.2017 
 
 
                                                                                                     Se aprobă, 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
                                                                                                    Pt.Primar, 
                                                                                    Viceprimar Mihail Genoiu 

 
 

R A P O R T  
P R I V I N D  A P R O B A R E A  B U G E T U L U I  

D E  V E N I T U R I  Ş I  C H E L T U I E L I  A L  M U N I C I P I U L U I  
C R A I O V A  P E  A N U L  2 0 1 7  

 
 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 

2017 s-a întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea privind 

finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017 şi Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 

nr.69/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Conform Legii nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, bugetele 

locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne, bugetele fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele 

locale se aprobă de către Consiliile Locale. La întocmirea bugetului local s-au avut în 

vedere  următoarele: 

 - proiectul de buget s-a întocmit în vederea aprobării, pe cele 2 secţiuni, 

(funcţionare şi dezvoltare) asigurându-se în totalitate fondurile necesare secţiunii de 

funcţionare (85,71% din total buget), restul resurselor alocându-se secţiunii de 

dezvoltare (14,29%). 

- veniturile proprii din impozite şi taxe locale au fost prevăzute în sumă 

140.073,00 mii lei, la nivelul încasărilor din anul anterior, deoarece în ultimii 2 ani 

acestea au fost realizate într-un procent mai mic de 97 % din prevedere bugetară. 
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Sumele estimate a fi încasate din impozite şi taxe locale în anul 2017 sunt fundamentate 

în nota nr.10762/27.01.2017, înaintată de către Direcţia de Impozite şi Taxe.  

 - în conformitate cu Legea privind Finanţele Publice Locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la 

nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale, se alocă lunar, o cotă de 41,75 % la 

bugetele locale în sumă de 192.839,00 mii lei. 

- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale în sumă de 1.905,00 mii lei; 

- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare primite 

de la Consiliul Județean în sumă de 1.006,00 mii lei; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017 

şi Legii nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, D.G.R.F.P.Craiova, cu 

adresele nr.CRR-TRZ 5322, 5694/2017, ne-a comunicat sumele repartizate instituţiei 

noastre pentru anul 2017, după cum urmează: 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate  

219.306,00 mii lei 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale  

1.293,00 mii lei 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale primite de la  Consiliul Județean 

694,00 mii lei 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea învățământului particular și confesional acreditat 

3.429,00 mii lei 

 

Conform actelor normative în vigoare, în cursul anului 2017, vor fi alocate 

subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, cu destinaţie specială, astfel: 

- subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății în suma de 43,00 mii lei; 

- acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolier în sumă de 200,00 mii lei; 

Având în vedere prevederile OUG nr.162/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
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Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale au fost estimate 

sumele ce vor fi alocate de la Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor 

medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ şcolare şi universitare în 

sumă de 11.354,00 mii lei; 

- Sponsorizări în sumă de 65,00 mii lei de la OMV Petrom - Țara lui Andrei pentru 

proiectul ”Curtea Banului Mihai” privind reabilitarea spațiului verde din curtea Școlii 

Gimnaziale Mihai Viteazu și amenajarea lui în regim de parc educațional; 

- pentru proiectele finalizate după data de 31.12.2015, data exigibilității 

cheltuielilor efectuate,  municipiul Craiova a aplicat prevederile contractelor de lucrări 

încheiate, solicitându-se executanților penalități de întârziere și sume reprezentând 

finanțare pierdută de 12.603,00 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției 

Elaborare și Implementare Proiecte; 

Excedentul bugetar în sumă de 1.587,00 mii lei, aflat în sold la finele anului 2016, 

se va folosi în anul bugetar 2017 în exclusivitate pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare. 

Ordonatorii de credite au obligaţia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate să 

asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor 

cu finanţare internaţională; 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 6/16.02.2017 la 

întocmirea bugetului local de venituri şi cheltuieli s-a ţinut seama de următoarele: 

- Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze 

virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare 

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli 

din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite 

bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 

56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:  

a) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării 

sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat;   
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b) titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020".  

- Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe 

parcursul anului 2017 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului prevăzut în bugetul de stat . 

- Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite 

de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare", pentru asigurarea finalizării proiectelor, cu 

încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate. 

- Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru 

finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  

- Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, 

sume necesare finalizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea 

finalizării acestora în termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu 

privire la încheierea acestor programe.  

Sinteza bugetului local al Municipiului Craiova pe anul 2017, detaliată pe secţiuni 

şi surse de venituri, iar la cheltuieli pe secţiuni, capitole de cheltuială şi titluri se 

prezintă astfel: 

-mii lei- 
A. VENITURI TOTALE, din care:  603.773 
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 518.856 
 I. Venituri proprii, provenite din: 164.095 
- Venituri din impozite şi taxe 140.073 
-Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea 
cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de 
învăţământ din Municipiul Craiova 

11.354 

-Alte venituri - creanțe de recuperat din implementarea proiectelor 
FEN 12.603 

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  195.750 
Cote defalcate din impozitul pe venit – 41,75  % 192.839 
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Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru  
echilibrarea bugetelor locale  

1.905 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru  
echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean 

1.006 

III.Donaţii şi sponsorizări 65 
IV. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  224.722 
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, 
din care: 

219.306 

-pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământul 
preuniversitar de stat 

191.000 

-pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 173.603 

-pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2, lit.b)-e) din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 
17.397 

-sume pentru aplicarea prevederilor Legii 85/2016 1.796 

-finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice cf.Legii 17/2000 736 

-pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţii lunare 

22.903 

-finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 
combustibili petrolieri 

25 

-pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 1.245 

- plata stimulentului educațional  337 

- Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de 
care beneficiaza copiii cu CES integrați în învățământul de masă 

1.264 

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

1.293 

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean 

694 

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea învățământului particular acreditat 

3.429 

V.Subvenţii 
Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din care: 

243 

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 

200 

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 43 

VI.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare 

-65.954 

Secţiunea de dezvoltare, din care: 84.917 

I.Subvenţii, din care: 12.063 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 3.191 
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susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 

Sume alocate de la bugetul de stat aferente corecțiilor financiare 8.872 
II.Sume primite de la UE în contul plăților efectuate 6.900 
III.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 65.954 
CHELTUIELI TOTALE, din care: 605.360 
- Secţiunea de funcţionare 518.856 
- Secţiunea de dezvoltare 86.504 

1.Autorităţi publice şi acţiuni externe 45.871 
Secţiunea de funcţionare 43.381 
Secţiunea de dezvoltare 2.490 
2.Alte servicii publice generale 2.910 
Secţiunea de funcţionare 2.910 
3.Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 6.133 
Secţiunea de funcţionare 6.133 
4.Ordine publică şi siguranţă naţională 18.864 
Secţiunea de funcţionare 18.226 
Secţiunea de dezvoltare 638 
5.Învăţământ 212.165 
Secţiunea de funcţionare 207.389 
Secţiunea de dezvoltare 4.776 
6.Sănătate 39.601 
Secţiunea de funcţionare 21.278 
Secţiunea de dezvoltare 18.323 
7.Cultură, recreere şi religie 96.749 
Secţiunea de funcţionare 59.361 
Secţiunea de dezvoltare 37.388 
8.Asigurări şi asistenţă socială 45.089 
Secţiunea de funcţionare 44.954 
Secţiunea de dezvoltare 135 
9.Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 20.276 
Secţiunea de funcţionare 13.300 
Secţiunea de dezvoltare 6.976 
10.Protecţia mediului 26.913 
Secţiunea de funcţionare 26.904 
Secţiunea de dezvoltare 9 
11.Acţiuni generale economice şi de muncă 3.290 
Secţiunea de funcţionare 3.160 
Secţiunea de dezvoltare 130 
12.Combustibili şi energie 15.114 
Secţiunea de funcţionare 15.114 
13.Transporturi 72.385 
Secţiunea de funcţionare 56.746 
Secţiunea de dezvoltare 15.639 
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****** 

În structură economică, cheltuielile bugetului local pe anul 2017,  sunt redate după 

cum urmează: 

51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

Cheltuielile propuse pentru anul 2017 la acest capitol se ridică la suma de 

45.871,00 mii lei, conform anexei nr. 2. În secţiunea de funcţionare s-a prevăzut suma 

de 26.900,00 mii lei destinată plăţii drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente 

acestora pentru personalul instituţie. La titlul „Bunuri şi servicii” s-a prevăzut suma de 

16.481,00 mii lei pentru plata cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire a serviciilor din 

cadrul Primăriei (sediul central, sediul A.I.Cuza nr.1 şi Impozite din Piaţa Centrală, 

sediul din Craioviţa Nouă, Sala Polivalentă, Centrul Multifuncţional Craiova, parcare 

subterană) constând în cheltuieli pentru încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, 

telefon, fax, furnituri de birou, reparaţii curente şi alte servicii prestate, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

În cadrul secţiunii de dezvoltare au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de 

2.490,00 mii lei, pentru obiectivele nominalizate în Programul anual de investiții (anexa 

15). 

54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

Se propune alocarea sumei de 2.760,00 mii lei pentru Direcţia de Evidenţă a 

Persoanelor, în vederea achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente 

acestora, precum şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, finanţate din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate și veniturilor 

proprii. 

Cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

locale din anul 2017, se suportă din bugetele fiecărei administraţii, în acest scop 

propunându-se alocarea sumei de 100,00 mii lei. 

 Conform art. 36(1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu 

modificările șI completările ulterioare, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia consiliului local în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. 

Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de 
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hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor 

calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi 

administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor 

acestor unităţi ori din iniţiativă proprie.  

De asemenea, fondul de rezervă bugetară poate fi majorat în cursul anului, cu 

aprobarea consiliului local din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt 

necesare până la sfârşitul anului. 

Astfel, în bugetul pe anul 2017 se propune alocarea sumei de 50,00 mii lei pentru 

constituirea fondului de rezervă bugetară. 

55.02 – TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 

La acest capitol a fost prevăzută în cadrul secţiunii de funcţionare plata dobânzilor 

şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate în anii anteriori în sumă de 

6.133,00 mii lei. 

61.02 – ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

La acest capitol s-a propus alocarea sumei totale de 18.864,00 mii lei, astfel: 

� 18.120,00 mii lei pentru finanţarea activităţii Poliţiei Locale - salarii, cheltuieli 

de funcţionare şi întreţinere și investiții; 

� 106,00 mii lei pentru întreţinerea, verificarea şi repararea sistemului de alarmare 

din Municipiul Craiova şi a adăposturilor de protecţie civilă existente și 638,00 mii lei 

pentru cheltuieli de capital conform anexei nr. 15 - Programului anual de investitii. 

65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT 

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde 

finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. Consiliile 

locale pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

Pentru anul 2017 la acest capitol, s-a propus alocarea sumei de 212.165,00 mii lei, 

conform anexei nr.6, din care : 

Secţiunea de funcţionare: 
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pentru cheltuielile de personal a fost prevăzută suma de 175.548,00 mii lei împărțită 

astfel: 

- plata salariilor aferente personalului din învăţământul preuniversitar de stat suma de 

173.603 mii lei; 

 - în conformitate cu Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru 

naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 

din învăţământul preuniversitar de stat din 15.07.2015, a fost prevăzută suma de 149,00 

mii lei pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar de stat, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul; 

 - pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale 

cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-

13 mai 2011 se alocă suma de 1.796,00 mii lei. 

- pentru bunuri şi servicii s-a propus alocarea sumei de 24.684,00 mii lei pentru 

cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, diverse materiale de curăţenie, alte cheltuieli 

autorizate prin dispoziţii legale, precum şi reparaţii curente la clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Craiova pe 

anul curent. Menţionăm că sursa de finanţare a acestei categorii de cheltuieli este 

constituită din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 17.397,00 mii 

lei şi venituri proprii ale Consiliului Local în sumă de 7.287,00 mii lei. 

- in conformitate cu art. 102 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, finanţarea 

învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din taxe, din 

fonduri publice, în cazul învăţământului preşcolar şi al celui obligatoriu, precum şi din 

alte surse, potrivit legii. Astfel, pentru susținerea învățământului preuniversitar 

particular şi confesional acreditat se alocă suma de 3.479,00 mii lei; 

- potrivit art.51 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 coroborat cu art. 26 din 

Ordinul MECTS nr. 5574/2011 copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, 

şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, beneficiază de asistenţă 

socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii 
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aflaţi în sistemul de protecţie a copilului. Astfel, pentru plata acestei categorii de 

drepturi sociale, la titlul asistenţă socială a fost prevăzută suma de 1.214,00 mii lei. 

- bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanţarea 

complementară, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, beneficiari fiind elevii de la 

cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat. Cuantumul şi numărul 

burselor de performanţă, merit, studiu şi sociale pentru anul şcolar 2016-2017 a fost 

aprobat prin HCL nr.147/27.10.2016. Suma alocată pentru această categorie de 

cheltuieli din venituri proprii pe anul 2017 este de 2.127,00 mii lei; 

- se propune alocarea sumei de 334,00 mii lei, Direcţiei Publice Comunitare de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova pentru plata tichetelor sociale de grădiniță. 

-  Menționăm că, în luna ianuarie au fost făcute plăți pentru plata tichetele sociale 

de grădiniță în cadrul Primăriei Municipiului Craiova în sumă totală de 3,00 mii lei. 

 Secțiunea de dezvoltare: 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (reabilitare grădinițe) 

aferente cadrului financiar 2014-2020 este prevazută suma de 224,00 mii lei (anexa 

17); 

-  proiecte cu finanţare din FEN postaderare suma prevăzută este de 160,00 mii 

lei, aferentă proiectelor la următoarele unităţi de învăţământ pentru proiectele derulate 

de către Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte conform anexei nr. 17.   

- cheltuielile de capital în sumă totală de 4.392,00 mii lei, sunt prezentate în 

programul de investiţii din anexa nr.15. 

66.02 – SĂNĂTATE 

Pentru anul 2017 s-a prevăzut suma de 39.601,00 mii lei, din care: 

 Secţiunea de funcţionare: 

- Se propune alocarea sumei de 9.808,00 mii lei, reprezentând transferuri din 

bugetul local pentru spitale şi anume: Spitalul Municipal Filantropia – 5.454,00 mii lei, 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – 2.304,00 mii lei şi Spitalul Clinic „Victor 

Babeş” Craiova – 2.050,00 mii lei. 
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- Serviciului Public Creşe i-a fost repartizată suma de 11.412,00 mii lei, din care: 

11.220,00 mii lei pentru cheltuieli de personal şi 192,00 mii lei pentru bunuri şi servicii, 

sursa de finanţare constituind-o transferuri de la Direcţia de Sănătate Publică Dolj în 

sumă de 11.354,00 mii lei, veniturile proprii ale bugetului local în sumă de 58,00 mii 

lei. Fundamentarea acestor cheltuieli este prezentată în nota de fundamentare ataşată; 

- Se propune, alocarea sumei de 54,00 mi lei, Direcției Publice Comunitare de 

Asistență Socială pentru plata salariului mediatorului sanitar si transportului donatorilor 

de sânge. 

Menționăm că, în luna ianuarie au fost făcute plăți pentru salariului mediatorului 

sanitar si transportului donatorilor de sânge în cadrul Primăriei Municipiului Craiova în 

sumă totală de 4,00 mii lei. 

Secţiunea de dezvoltare: 

- Se propune alocarea sumei de 14.877,00 mii lei la cheltuieli de capital conform 

anexelor nr.15,16, precum si suma de 3.446 mii lei pentru transferuri de capital la cele 

trei spitale de subordonare locală. 

67.02 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

 Cheltuielile propuse a se efectua pe anul 2017 la acest capitol de cheltuială se 

ridică la suma de 96.749,00 mii lei, conform anexei nr. 8, din care: 

 Secţiunea de funcţionare: 

- suma de 38.405,00 mii lei se propune a fi repartizată sub formă de transferuri 

către instituţiile publice de cultură şi sport de sub autoritatea Consiliului Local Craiova 

şi anume: 

   -mii lei-  
• Opera Română Craiova 10.896 
• Filarmonica Oltenia 10.396 
• Teatrul de Copii şi Tineret “Colibri “ 2.088 
• Ansamblul folcloric “Maria Tănase” 2.965 
• Casa de cultură “Traian Demetrescu” 1.060 
• Sport Club Municipal Craiova 11.000 
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- suma de 18.400,00 mii lei se propune a fi alocată pentru întreţinere grădini publice, 

parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement, conform notei de fundamentare 

ataşată. 

În conformitate cu Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Imagine cu adresa nr. 

39038/20.03.2017, propune alocarea sumei de 300,00 mii lei pentru proiecte culturale, 

de tineret, sport, de interes general. 

- Rată de capital în sumă de 2.256,00 mii lei, aferentă împrumutului extern contractat 

de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către autoritatea publică locală pentru 

cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul 

Tineretului din municipiul Craiova. 

Secţiunii de dezvoltare i s-a alocat suma de 17.658,00 mii lei pentru finanţarea 

următoarelor proiecte cu finanţare din FEN postaderare : 

-  „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 

municipiul Craiova”( asistenţă tehnică+execuţie) – 11.928,00 mii lei; 

- Amenajare de parcuri şi grădini publice în municipiul Craiova - Parcul Nicolae 

Romanescu (proiectare+asist.teh.+exec) – 5.730,00 mii lei. 

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 este prevazută suma de 547,00 mii lei pentru Regenerare urbană în 

municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Balta Cernele (proiectare); 

De asemenea, se propune finanţarea unor obiective de investiţii în sumă de 

19.183,00 mii lei, conform anexei nr. 15 - Programului anual de Investiții. 

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Pentru anul 2017 s-a propus alocarea sumei totale de 45.089,00 mii lei, conform 

anexei nr. 9, din care: 

- 6.475,00 mii lei reprezentând transferuri acordate Căminului pentru Persoane 

Vârstnice din Craiova pentru plata cheltuielilor cu salariile, precum şi pentru 

întreţinerea şi funcţionarea unităţii. 
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- Serviciului Public Creşe din municipiul Craiova i se alocă suma de 5.974,00 mii 

reprezentând drepturi salariale, contribuţiile aferente acestora şi cheltuielile cu bunuri şi 

servicii necesare desfăşurări a activităţii instituţiei, a celor 9 creşe de pe raza oraşului, 

precum şi a celor două activităţi de asistenţă socială preluate din luna februrie 2013; 

Prin HCL 213/15.12.2016 s-a inființat Direcţia Publică Comunitară de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. Misiunea Direcţiei Publice Comunitare de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova constă în aplicarea la nivel local a politicilor 

si strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi si altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, domiciliate pe raza municipiului Craiova, prin acordarea beneficiilor 

sociale si furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul 

prioritar este de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind 

prevenirea si combaterea riscului de excluziune socială, cresterea calităţii vieţii si 

promovarea incluziunii sociale a acestora.  

Astfel, prin proiectul de buget pe anul 2017, se propune alocarea sumei de 

30.083 mii lei direcției mai sus amintite, defalcate astfel: 

- cheltuieli de personal pentru salariații direcției, întreținere și funcționare și 

cheltuieli de capital s-a alocat suma de 3.870,00 mii lei; 

- salariile celor 500 asistenți personali pentru persoane cu handicap grav șI 

accentuat suma de 11.134,00 mii lei; 

- analize medicale pentru asistenții personali suma de 8,00 mii lei; 

- indemnizație pentru 880 persoane cu handicap suma de 10.000,00 mii lei; 

- ajutoare sociale pentru încălzirea locuinței în sezonul rece suma de 3.525,00 mii 

lei; 

- ajutoare de urgență și cheltuieli de înhumare a beneficiarilor de ajutor social șI 

persoane în dificultate suma de 38,00 mii lei; 

- transportul persoanelor cu handicap și ai însoțitorilor acestora pe mijloacele de 

transport în comun suma de 1.010,00 mii lei; 

- centrul social de urgență Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din Craiova 

suma de 422,00 mii lei; 
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- pentru susținerea prevenirii consumului de droguri suma de 6,00 mii lei; 

- proiecte sociale conform Legii 34/1998 suma de 70,00 mii lei. 

Toate acțiunile enunțate mai sus sunt detaliate în nota de fundamentare înaintată de 

Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială. 

Prin H.C.L nr.786/2013, modificata prin H.C.L 41/2017, Consiliul Local 

Municipal începând cu anul 2014 a aprobat modalitatea de acordare a unor beneficii de 

asistenţă socială persoanelor aflate în situaţii de risc din municipiul Craiova. 

Astfel, se vor acorda beneficii sociale sub forma unor pachete cu alimente (2 l ulei, 

2 Kg zahăr, 2 Kg făină, 1 Kg orez, 1 Kg mălai) cu ocazia sărbătorilor religioase 

creştine, respectiv Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului, 

pentru următoarele categorii: 

- persoane cu handicap, adulţi şi copii, neinstituţionalizate ; 

- şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc 

de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte venituri 

cumulate până la 520 lei/lună; 

- persoane beneficiare de venit minim garantat; 

-  persoane fără venit care au vârsta peste 60 de ani. 

Pe raza municipiului Craiova, se află în evidenţele DGASPC Dolj, AJOFM Dolj, 

Casa Judeţeană de Pensii Dolj dar şi ale autorităţii locale un număr de aproximativ 

17.000 persoane în situaţie de risc social. Costul unui pachet acordat pentru o persoană 

este de 23,65 lei cu TVA. 

Avand in vedere ca, procedura de achizitie a fost deja demarată de Primaria 

Municipiului Craiova, se propune pentru anul 2017 alocarea creditelor bugetare în sumă 

de 670,00 mii lei la nivel de Primărie. 

Menționăm de asemenea că, în luna ianuarie au fost făcute plăți pentru 

transportul persoanelor cu handicap și ai însoțitorilor acestora pe mijloacele de transport 

în comun, drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap și analize 
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medicale, indemnizațiile persoanelor cu handicap, și Asociația Vasiliada în sumă de 

1.887 mii lei. 

În cadrul secţiunii de dezvoltare au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de 

135,00 mii lei, pentru obiectivele nominalizate în Programul anual de investiții (anexa 

15). 

70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

Suma propusă pentru anul 2017 de 20.276,00 mii lei prevăzută în anexa nr. 10 se 

va repartiza pe cele 2 secţiuni, astfel: 

Secţiunea de funcţionare:  

Suma alocată pentru finanţarea acestei secţiuni este de 13.300,00 mii lei, defalcată 

astfel: 

 -  Iluminat public 8.000,00 mii lei 

 - Sistematizarea circulaţiei 2.400,00 mii lei 

 

Contribuţia Consiliului Local la Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, al  

Companiei de Apă Oltenia SA, constitutit conform OUG 198/2005, art.4, alin(2), 

pct.(d) este în anul 2017 în sumă de 2.900,00 mii lei. 

 Secţiunea de dezvoltare: 

-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 este prevazută suma de 1.035,00 mii lei pentru creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe în municipiul Craiova și promovarea incluziunii 

sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova 

(studiu identificare zonă și servicii de proiectare); 

- cheltuieli de capital – 5.941,000 mii lei pentru lucrări de investiţii conform 

programului anual (anexa 15) şi a fundamentărilor ataşate. 

74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI 

Pentru anul 2017 fondurile propuse sunt în valoare de 26.913,00 mii lei, 

repartizate pe secțiunea de funcționare, astfel: 

-salubritate – 17.700,00 mii lei; 

-canalizare şi tratarea apelor reziduale – 9.204,00 mii lei; 
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In baza contractului de finanţare încheiat între Romania şi Banca Europeana de 

Investiţii, s-a convenit acordarea unui împrumut de către B.E.I, în vederea cofinanţării 

programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi 

canalizării. În acest sens s-a încheiat un Acord de împrumut subsidiar (AIS) între 

Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P), Consiliul Local Craiova şi Compania de Apă 

Oltenia, prin care MFP a subîmprumutat beneficiarului local (Consiliul Local Craiova) 

suma de 18.451.303,26 Euro din împrumutul B.E.I. ce a fost utilizată exclusiv pentru 

finanţarea parţială a costurilor Subproiectului Craiova. Conform AIS, M.F.P. a delegat 

Consiliului Local Craiova întreaga autoritate şi responsabilitate pentru executarea, prin 

intermediul Companiei de Apă a Subproiectului Craiova.  

Astfel, în bugetul local se va cuprinde suma de 5.423,00 mii lei, reprezentând rata 

de capital aferentă subîmprumutului extern. 

Secţiunea de dezvoltare: 

- cheltuieli de capital – 9,00 mii lei pentru lucrări de investiţii conform 

programului anual (anexa 15) şi a fundamentărilor ataşate. 

80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 

Acestui capitol i s-a alocat în anul 2017 suma de 3.290,00 mii lei, astfel: 

- 3.160,00 mii lei (secţiunea de funcţionare), reprezentând rată de capital, aferentă 

împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către 

autoritatea publică locală pentru cofinanţarea obiectivului ,,Centrul multifunctional 

Craiova - Pavilion Central”, conform anexei nr.12. 

- 130,00 mii lei (secţiunea de dezvoltare) reprezentând proiectul cu finanţare din FEN 

postaderare BUSINESS Center SUD Craiova. 

81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 

Având în vedere prevederile HCL 8/2012, prin care s-a propus suportarea de la 

bugetul local a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice şi preţul de facturare către populaţie, se propune alocarea sumei de 

15.114,00 mii lei de la bugetul local.  
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84.02 – TRANSPORTURI 

Pentru anul 2017, se propune alocarea sumei de 72.385,00 mii lei, conform anexei 

nr.14, astfel:  

Secţiunea de funcţionare: este în sumă de 56.746,00 mii lei, din care: 

-pentru acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun pentru anumite 

categorii de persoane, respectiv, pensionari, elevi, studenţi în conformitate cu HCL nr. 

81/2012 - suma de 4.048,00 mii lei; 

- întreţinere şi reparaţii străzi – suma de 34.000,00 mii lei; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public 

local, modificată şi completată şi Regulamentul CE nr.1370/2007 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de 

călători, prin HCL 167/2016 i se deleagă Direcţiei Servicii Publice serviciului de 

transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate, în 

municipiul Craiova. În acest scop, s-a propus alocarea sumei de 14.642,00 mii lei 

pentru acoperirea diferenței de tarif acordate conform prevederilor legale, până la 

valoarea integrală a abonamentelor sau tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport 

in comun. 

- Rată de capital în sumă de 4.056,00 mii lei, aferentă împrumutului contractat cu 

BRD Craiova pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes public. 

 Secţiunea de dezvoltare: 

� proiecte cu finanţare din FEN postaderare – 18,00 mii lei, pentru 

proiectul „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” – AT+exec ; 

� Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 este prevazută suma de 1.728,00 mii lei pentru achizitie 

tramvaie, achizitie autobuze ecologice, memoriu justificativ, documente adiacente in 

vederea achiziționării de tramvaie si autobuze, extindere sistem de funcționare corelată 

a semafoarelor/proiectare, reducerea emisiilor de carbonprin imbunătățirea transportului 

electric cu tramvaiul- modernizare stații redresare pentru alimentarea electrică a 
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tramvaielor, reabilitare cale de rulare, reabilitare și modernizare depou tramvaie, 

reabilitare infrastructură rutieră; 

� cheltuieli de capital în sumă de 13.893,00 mii lei, obiectivele fiind 

nominalizate în programul de investiţii anexat; 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, după cum urmează: 

Total Venituri – 603.773,00 mii lei (518.856,00 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 84.917,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 

 Total Cheltuieli – 605.360,00 mii lei ( 518.856,00 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 86.504,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare), conform anexelor 

nr.1-5, nr.6, nr.6a, nr.6b, nr.6c, nr.6d, nr.6e, nr.7-17 și notelor de fundamentare ataşate 

la prezentul raport.  

De asemenea, propunem utilizarea în anul bugetar 2017 a excedentului aflat în 

sold la finele anului 2016 în sumă de 1.587,00 mii lei, conform anexei nr.16. 
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       Anexa nr. 1

mii lei
Nr. din care:

crt.
Plăţi  restante 

2016

0 1 2 3 4 5 6 7 8
VENITURI TOTAL, din care: 584,650.00 592,436.00 603,773.00 0.00 737,997.00 751,223.00 643,672.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 461,629.00 509,596.00 518,856.00 0.00 550,276.00 560,009.00 573,223.00

I. Venituri proprii, total, din care: 145,037.00 148,479.00 164,095.00 0.00 158,973.00 159,269.00 159,269.00

 * Venituri din impozite şi taxe 135,667.00 139,542.00 140,073.00 0.00 147,600.00 147,877.00 147,877.00

 * Donaţii şi sponsorizări 0.00 92.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea 

cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din 

Municipiul Craiova

9,370.00 8,845.00 11,354.00 0.00 11,373.00 11,392.00 11,392.00

 *Alte venituri - creanţe de recuperat din implementarea proiectelor FEN 0.00 0.00 12,603.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Cote şi sume  din impozitul pe venit, total, din care: 204,768.00 186,360.00 195,750.00 0.00 200,863.00 206,954.00 213,268.00

   - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 201,980.00 183,661.00 192,839.00 0.00 198,633.00 204,586.00 210,726.00

   - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
1,873.00 2,699.00 1,905.00 0.00 1,195.00 1,299.00 1,444.00

   - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea 

bugetelor locale  primite de la Consiliul Judeţean
915.00 0.00 1,006.00 0.00 1,035.00 1,069.00 1,098.00

III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care: 178,400.00 209,029.00 224,722.00 0.00 255,691.00 262,533.00 271,032.00

1. Sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate, din care:
176,860.00 205,500.00 219,306.00 0.00 250,623.00 257,329.00 265,650.00

Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din 
care:

157,954.00 183,162.00 191,000.00 0.00 217,551.00 222,560.00 227,456.00

 - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 141,204.00 165,347.00 173,603.00 0.00 199,247.00 203,831.00 208,319.00

 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011
16,750.00 17,815.00 17,397.00 0.00 18,304.00 18,729.00 19,137.00

Total sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, din care: 0.00 3,071.00 1,796.00 0.00 4,179.00 4,271.00 6,122.00

 - sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 0.00 426.00 1,796.00 0.00 4,179.00 4,271.00 6,122.00

 - sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat pentru perioada 

oct. 2008 - 13 mai 2011
0.00 2,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite 
până la 31.12.2015

0.00 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane 
vârstnice (cf. srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000

0.00 211.00 736.00 0.00 736.00 736.00 736.00

Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav

16,563.00 16,343.00 22,903.00 0.00 25,015.00 26,572.00 28,100.00

Finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri

0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00

Finanţarea cheltuielilor descentralizate 2,343.00 2,397.00 1,245.00 0.00 1,296.00 1,344.00 1,390.00

Plata stimulentelor educţionale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar

0.00 0.00 337.00 0.00 337.00 337.00 337.00

Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă 0.00 0.00 1,264.00 0.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00

2. Sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale
955.00 1,423.00 1,293.00 0.00 799.00 850.00 929.00

3. Sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean
585.00 585.00 694.00 0.00 701.00 704.00 723.00

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

învăţământului particular sau confesional acreditat
0.00 1,521.00 3,429.00 0.00 3,568.00 3,650.00 3,730.00

IV. Subvenţii 1,103.00 1,128.00 243.00 0.00 103.00 103.00 103.00

Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din care: 1,103.00 1,128.00 243.00 0.00 103.00 103.00 103.00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, 

cărbuni şi combustibil petrolier
200.00 56.00 200.00 0.00 60.00 60.00 60.00

Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 36.00 34.00 43.00 0.00 43.00 43.00 43.00

Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care 

beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul de masă
867.00 1,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 
dezvoltare

-67,679.00 -35,400.00 -65,954.00 0.00 -65,354.00 -68,850.00 -70,449.00

Secţiunea de dezvoltare, din care: 123,021.00 82,840.00 84,917.00 0.00 187,721.00 191,214.00 70,449.00

I. Venituri proprii 0.00 531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Subvenţii, din care: 13,738.00 8,486.00 12,063.00 0.00 38,331.00 38,330.00 0.00

Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii 

derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare
13,738.00 11,013.00 3,191.00 0.00 38,331.00 38,330.00 0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 0.00 -2,527.00 8,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele 

locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 41,604.00 38,423.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente 
cadrului financiar 2014-2020

0.00 0.00 0.00 0.00 84,036.00 84,034.00 0.00

V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 67,679.00 35,400.00 65,954.00 0.00 65,354.00 68,850.00 70,449.00

Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Denumirea indicatorilor
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Execuţie 

2016

Propuneri 

Buget 2017
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CHELTUIELI TOTAL, din care: 593,169.00 599,369.00 605,360.00 0.00 737,997.00 751,223.00 643,672.00

Secţiunea de funcţionare 461,629.00 508,430.00 518,856.00 0.00 550,276.00 560,009.00 573,223.00

Secţiunea de dezvoltare 131,540.00 90,939.00 86,504.00 0.00 187,721.00 191,214.00 70,449.00

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE,  din care: 47,614.00 34,867.00 45,871.00 0.00 57,316.00 67,885.00 61,215.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 39,490.00 33,144.00 43,381.00 0.00 42,120.00 43,443.00 44,015.00
Cheltuieli de personal 20,500.00 19,886.00 26,900.00 0.00 26,990.00 27,001.00 27,001.00
Bunuri şi servicii 18,990.00 13,258.00 16,481.00 0.00 15,130.00 16,442.00 17,014.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8,124.00 1,723.00 2,490.00 0.00 15,196.00 24,442.00 17,200.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 8,122.00 1,723.00 2,490.00 0.00 15,196.00 24,442.00 17,200.00

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 2,406.00 1,545.00 2,910.00 0.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00

Secţiunea de functionare, total, din care: 2,406.00 1,545.00 2,910.00 0.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00

Cheltuieli de personal 1,900.00 1,346.00 2,600.00 0.00 2,601.00 2,601.00 2,601.00

Bunuri şi servicii 506.00 199.00 260.00 0.00 239.00 239.00 239.00

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55.02 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din care: 6,783.00 5,890.00 6,133.00 0.00 8,656.00 7,780.00 6,912.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 6,783.00 5,890.00 6,133.00 0.00 8,656.00 7,780.00 6,912.00

Bunuri şi servicii 50.00 48.00 45.00 0.00 40.00 35.00 30.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6,733.00 5,842.00 6,088.00 0.00 8,616.00 7,745.00 6,882.00

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 15,809.00 16,149.00 18,864.00 0.00 18,371.00 18,371.00 18,371.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 15,755.00 16,096.00 18,226.00 0.00 18,371.00 18,371.00 18,371.00

Bunuri şi servicii 100.00 79.00 106.00 0.00 77.00 77.00 77.00

Transferuri curente 15,655.00 16,017.00 18,120.00 0.00 18,294.00 18,294.00 18,294.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 54.00 53.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 54.00 53.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 170,834.00 201,313.00 212,165.00 0.00 249,631.00 250,653.00 267,486.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 167,085.00 198,654.00 207,389.00 0.00 236,476.00 241,288.00 247,707.00
Cheltuieli de personal 141,313.00 168,819.00 175,548.00 0.00 203,426.00 208,102.00 214,441.00
Bunuri şi servicii 22,750.00 25,295.00 24,684.00 0.00 25,635.00 25,686.00 25,686.00
Alte transferuri 0.00 1,573.00 3,479.00 0.00 3,568.00 3,650.00 3,730.00
Asistenţă socială 867.00 999.00 1,551.00 0.00 1,821.00 1,821.00 1,821.00
Alte cheltuieli (burse) 2,155.00 1,968.00 2,127.00 0.00 2,026.00 2,029.00 2,029.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,749.00 2,659.00 4,776.00 0.00 13,155.00 9,365.00 19,779.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 786.00 517.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 12.00 0.00 224.00 0.00 2,655.00 2,655.00 0.00
Cheltuieli de capital 2,951.00 2,142.00 4,392.00 0.00 10,500.00 6,710.00 19,779.00

66.02 SĂNĂTATE, din care: 40,337.00 39,167.00 39,601.00 0.00 24,117.00 24,157.00 24,157.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 20,237.00 19,078.00 21,278.00 0.00 22,129.00 22,166.00 22,166.00

Cheltuieli de personal 9,246.00 8,744.00 11,263.00 0.00 11,226.00 11,243.00 11,243.00

Bunuri şi servicii 220.00 180.00 192.00 0.00 190.00 190.00 190.00

Asistenţă socială 21.00 13.00 15.00 0.00 14.00 14.00 14.00

Transferuri curente 10,750.00 10,141.00 9,808.00 0.00 10,699.00 10,719.00 10,719.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 20,100.00 20,089.00 18,323.00 0.00 1,988.00 1,991.00 1,991.00
Transferuri de capital 2,100.00 1,884.00 3,446.00 0.00 1,988.00 1,991.00 1,991.00
Cheltuieli de capital 18,000.00 18,205.00 14,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 114,736.00 96,868.00 96,749.00 0.00 89,504.00 68,041.00 60,385.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 50,195.00 54,725.00 59,361.00 0.00 59,342.00 59,385.00 59,385.00

Bunuri şi servicii 18,300.00 22,545.00 18,400.00 0.00 18,786.00 18,829.00 18,829.00

Transferuri curente 29,639.00 29,980.00 38,405.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

Alte cheltuieli 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00

Rambursări de credite externe 2,256.00 2,200.00 2,256.00 0.00 2,256.00 2,256.00 2,256.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 64,541.00 42,143.00 37,388.00 0.00 30,162.00 8,656.00 1,000.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 53,064.00 34,000.00 17,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 10.00 0.00 547.00 0.00 7,554.00 7,554.00 0.00

Cheltuieli de capital 11,467.00 8,143.00 19,183.00 0.00 22,608.00 1,102.00 1,000.00

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ,  din care: 37,103.00 34,683.00 45,089.00 0.00 46,355.00 47,924.00 49,452.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 36,721.00 34,663.00 44,954.00 0.00 46,355.00 47,924.00 49,452.00

Cheltuieli de personal 13,400.00 12,620.00 20,792.00 0.00 21,415.00 21,347.00 21,347.00

Bunuri şi servicii 614.00 793.00 976.00 0.00 1,128.00 1,128.00 1,128.00

Transferuri curente 6,400.00 6,005.00 6,475.00 0.00 6,336.00 6,348.00 6,348.00

Asistenţă socială 15,749.00 14,703.00 16,180.00 0.00 16,943.00 18,568.00 20,096.00

Alte cheltuieli 558.00 542.00 531.00 0.00 533.00 533.00 533.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 382.00 20.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 60.00 20.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,  din care: 21,693.00 23,533.00 20,276.00 0.00 30,114.00 34,236.00 18,655.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 13,913.00 16,796.00 13,300.00 0.00 12,534.00 12,557.00 12,557.00

Bunuri şi servicii 12,000.00 11,975.00 10,400.00 0.00 11,134.00 11,157.00 11,157.00

Alte transferuri 1,913.00 4,821.00 2,900.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 7,780.00 6,737.00 6,976.00 0.00 17,580.00 21,679.00 6,098.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 3,000.00 939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 12.00 1.00 1,035.00 0.00 11,980.00 11,979.00 0.00

Cheltuieli de capital 4,768.00 5,797.00 5,941.00 0.00 5,600.00 9,700.00 6,098.00

74.02 PROTECŢIA MEDIULUI, din care: 34,345.00 32,877.00 26,913.00 0.00 26,959.00 27,438.00 27,508.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 30,424.00 29,029.00 26,904.00 0.00 26,639.00 26,688.00 26,688.00

Bunuri şi servicii 25,000.00 23,903.00 21,481.00 0.00 21,216.00 21,265.00 21,265.00

Rambursari de credite 5,424.00 5,126.00 5,423.00 0.00 5,423.00 5,423.00 5,423.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,921.00 3,848.00 9.00 0.00 320.00 750.00 820.00

Cheltuieli de capital 3,921.00 3,848.00 9.00 0.00 320.00 750.00 820.00

80.02 ACŢIUNI GENERALE  ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care: 3,923.00 3,949.00 3,290.00 0.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00

Sectiunea de functionare, din care: 3,160.00 3,086.00 3,160.00 0.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00
Rambursări de credite externe 3,160.00 3,086.00 3,160.00 0.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 763.00 863.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 763.00 863.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 14,500.00 15,772.00 15,114.00 0.00 16,639.00 16,671.00 16,671.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 14,500.00 15,772.00 15,114.00 0.00 16,639.00 16,671.00 16,671.00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, total, din care: 14,500.00 15,772.00 15,114.00 0.00 16,639.00 16,671.00 16,671.00

              * bugetul  local 14,500.00 15,772.00 15,114.00 0.00 16,639.00 16,671.00 16,671.00

84.02 TRANSPORTURI, din care: 83,086.00 92,756.00 72,385.00 0.00 164,335.00 182,067.00 86,860.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 60,960.00 79,952.00 56,746.00 0.00 55,015.00 57,736.00 63,299.00
Bunuri şi servicii 42,500.00 69,081.00 38,048.00 0.00 36,575.00 39,274.00 44,837.00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif 14,404.00 6,815.00 14,642.00 0.00 14,384.00 14,406.00 14,406.00
Rambursări de credite interne 4,056.00 4,056.00 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 22,126.00 12,804.00 15,639.00 0.00 109,320.00 124,331.00 23,561.00
Alte transferuri 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 7,096.00 3,390.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 130.00 0.00 1,728.00 0.00 102,270.00 102,268.00 0.00
Cheltuieli de capital 13,280.00 9,414.00 13,893.00 0.00 7,050.00 22,063.00 23,561.00

Total buget-Excedent/Deficit -8,519.00 -6,933.00 -1,587.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare-Excedent/Deficit 0.00 1,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit -8,519.00 -8,099.00 -1,587.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                    Lucia Ştefan                                                           Daniela Militaru

                                              Pt.  Primar,                                                          Director executiv,                                                         Şef serviciu,
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TOTAL, din care: 47,614.00 34,867.00 45,871.00 0.00 57,316.00 67,885.00 61,215.00

Secţiunea de functionare, total, din care: 39,490.00 33,144.00 43,381.00 0.00 42,120.00 43,443.00 44,015.00

Cheltuieli de personal 20,500.00 19,886.00 26,900.00 0.00 26,990.00 27,001.00 27,001.00

Bunuri şi servicii 18,990.00 13,258.00 16,481.00 0.00 15,130.00 16,442.00 17,014.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8,124.00 1,723.00 2,490.00 0.00 15,196.00 24,442.00 17,200.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 8,122.00 1,723.00 2,490.00 0.00 15,196.00 24,442.00 17,200.00

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

Estimări 2020Denumirea indicatorilor

Buget iniţial 

2016

Execuţie 2016

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 51.02 - AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru

Estimări 2019Estimări 2018

                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

Propuneri 

Buget 2017
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Anexa nr. 3

mii lei
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2016
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TOTAL, din care: 2,406.00 1,545.00 2,910.00 0.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00

Secţiunea de funcţionare, total din care: 2,406.00 1,545.00 2,910.00 0.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00

Cheltuieli de personal 1,900.00 1,346.00 2,600.00 0.00 2,601.00 2,601.00 2,601.00

Bunuri şi servicii 506.00 199.00 260.00 0.00 239.00 239.00 239.00

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 

locale
0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Alte servicii publice generale, din care:
906.00 40.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de functionare, total din care: 906.00 40.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de personal 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bunuri şi servicii 256.00 40.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 1,500.00 1,505.00 2,760.00 0.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00

Secţiunea de functionare, total din care: 1,500.00 1,505.00 2,760.00 0.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00

Cheltuieli de personal 1,250.00 1,346.00 2,600.00 0.00 2,601.00 2,601.00 2,601.00

Bunuri şi servicii 250.00 159.00 160.00 0.00 239.00 239.00 239.00

3. Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 

autorităţilor locale
0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de functionare, total din care: 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 

locale
0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimări 2020Execuţie 2016Denumirea indicatorilor

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru
                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

PROIECT

Buget de venituri şi cheltuieli
 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Estimări 2018

Buget iniţial 

2016

la capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Estimări 2019

Propuneri 

Buget 2017
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Anexa nr. 4

mii lei
din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 6,783.00 5,890.00 6,133.00 0.00 8,656.00 7,780.00 6,912.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 6,783.00 5,890.00 6,133.00 0.00 8,656.00 7,780.00 6,912.00

Bunuri şi servicii, total, din care: 50.00 48.00 45.00 0.00 40.00 35.00 30.00
- comisioane şi alte costuri aferente impr. 

interne
50.00 48.00 45.00 0.00 40.00 35.00 30.00

Dobânzi aferente datoriei publice, din care: 6,733.00 5,842.00 6,088.00 0.00 8,616.00 7,745.00 6,882.00

- dobânzi aferente datoriei publice interne 850.00 409.00 699.00 0.00 2,974.00 2,608.00 2,249.00

- dobânzi aferene datoriei publice externe 3,473.00 3,210.00 3,198.00 0.00 3,775.00 3,483.00 3,192.00

-dobânzi afertente creditelor externe garantate 

şi/sau direct subîmprumutate
2,410.00 2,223.00 2,191.00 0.00 1,867.00 1,654.00 1,441.00

Estimări 2020

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

Execuţie 2016Denumirea indicatorilor

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru
                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Estimări 2018

Buget iniţial 

2016

la capitolul 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

Propuneri 

Buget 2017

Estimări 2019

FP-01-01, ver 1



Anexa nr. 5

mii lei
din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 15,809.00 16,149.00 18,864.00 0.00 18,371.00 18,371.00 18,371.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 15,755.00 16,096.00 18,226.00 0.00 18,371.00 18,371.00 18,371.00

Bunuri şi servicii 100.00 79.00 106.00 0.00 77.00 77.00 77.00
Transferuri către instituţii publice 15,655.00 16,017.00 18,120.00 0.00 18,294.00 18,294.00 18,294.00
Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 54.00 53.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 54.00 53.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Poliţia Locală Craiova, total , din care: 15,655.00 16,017.00 18,120.00 0.00 18,294.00 18,294.00 18,294.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 15,655.00 16,017.00 18,120.00 0.00 18,294.00 18,294.00 18,294.00
Transferuri către instituţii publice 15,655.00 16,017.00 18,120.00 0.00 18,294.00 18,294.00 18,294.00

2. Protecţie civilă, total din care: 154.00 132.00 744.00 0.00 77.00 77.00 77.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 100.00 79.00 106.00 0.00 77.00 77.00 77.00
Bunuri şi servicii 100.00 79.00 106.00 0.00 77.00 77.00 77.00

Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 54.00 53.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 54.00 53.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Denumirea indicatorilor

Buget iniţial 

2016

PROIECT

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru
                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

Propuneri Buget 

2017

Execuţie 

2016

la capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Estimări 2019 Estimări 2020

Buget de venituri şi cheltuieli
 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Estimări 2018

FP-01-01,ver 1



Anexa nr. 6

mii lei
din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 170,834.00 201,313.00 212,165.00 0.00 249,631.00 250,653.00 267,486.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 167,085.00 198,654.00 207,389.00 0.00 236,476.00 241,288.00 247,707.00
Cheltuieli de personal, din care: 141,313.00 168,819.00 175,548.00 0.00 203,426.00 208,102.00 214,441.00

   -salarii 141,204.00 165,347.00 173,603.00 0.00 199,247.00 203,831.00 208,319.00

   -hotărâri judecătoreşti 0.00 3,388.00 1,796.00 0.00 4,179.00 4,271.00 6,122.00

   -navetă profesori 109.00 84.00 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bunuri şi servicii 22,750.00 25,295.00 24,684.00 0.00 25,635.00 25,686.00 25,686.00

   -din sume defalcate din TVA 16,750.00 17,815.00 17,397.00 0.00 18,304.00 18,729.00 19,137.00
   -din venituri proprii 6,000.00 7,480.00 7,287.00 0.00 7,331.00 6,957.00 6,549.00

Alte transferuri 0.00 1,573.00 3,479.00 0.00 3,568.00 3,650.00 3,730.00

Asistenţă socială, din care: 867.00 999.00 1,551.00 0.00 1,821.00 1,821.00 1,821.00

   -CES 867.00 985.00 1,214.00 0.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00

   -tichete sociale - Primăria Municipiului Craiova 0.00 14.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   -tichete sociale- Direcţia Publică Comunitară 

de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova
0.00 0.00 334.00 0.00 337.00 337.00 337.00

Alte cheltuieli (burse) 2,155.00 1,968.00 2,127.00 0.00 2,026.00 2,029.00 2,029.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,749.00 2,659.00 4,776.00 0.00 13,155.00 9,365.00 19,779.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare 786.00 517.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în 

perioada 2014-2020
12.00 0.00 224.00 0.00 2,655.00 2,655.00 0.00

Cheltuieli de capital 2,951.00 2,142.00 4,392.00 0.00 10,500.00 6,710.00 19,779.00

PROIECT

Execuţie 

2016

Buget de venituri şi cheltuieli

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

la capitolul 65.02 - INVĂŢĂMÂNT

Buget iniţial 

2016

Propuneri Buget 

2017

Denumirea indicatorilor Estimări 2020

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru

Estimări 2018 Estimări 2019

                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

FP-01-01,ver 1



ANEXA NR.6a

PROIECT

Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2017

la capitolul 65.02-INVATAMANT

CHELTUIELI DE PERSONAL

mii lei

Cost 

Standard

Hotărâri 

judecătoreşti

Naveta 

profesori

0 1 2 3 4 5

TOTAL, din care: 175,548 173,603 1,796 149

1 Gradinita cu pp "Tudor Vladimirescu" 1,264 1,264 0

2 Gradinita cu pp "Sf. Ana" 903 896 2 5

3 Gradinita cu pp "Traian Demetrescu" 886 884 2

4 Gradinita cu pp "Paradisul Copiilor" 1,059 1,055 4

5 Gradinita cu pp "Căsuţa  Fermecată" 892 887 5

6 Gradinita cu pp "Petrache Poenaru" 884 884 0

7 Gradinita cu pp "Voiniceii" 909 903 0 6

8 Gradinita cu pp  "Dumbrava Minunată" 1,291 1,291 0

9 Gradinita cu pp "Floare Albastră" 1,096 1,092 4

10 Grădinita cu pp  "Elena Farago" 1,138 1,128 5 5

11 Gradinita cu pp  "Ion Creangă" 915 910 3 2

12 Gradinita cu pp "Căsuţa cu poveşti" 1,712 1,706 6

13 Gradinita cu pp "Eden" 1,045 1,041 4

14 Gradinita cu pp "Piticot" 1,077 1,069 8

15 Gradinita cu pp "Sf. Lucia" 1,239 1,205 33 1

16 Gradinita cu pp "Floarea Soarelui"                                          1,165 1,160 5

17 Gradinita cu pp "Pheonix" 1,368 1,364 2 2

18 Gradinita cu pp "Curcubeul Copilăriei" 947 941 4 2

19 Gradinita cu pp "Castelul Fermecat" 397 392 5

20 Gradinita cu pp "Pinocchio" 1,195 1,137 58

21 Gradinita cu pp "Nicolae Romanescu" 1,410 1,405 5

22 Şcoala gimnazială Traian 3,452 3,438 14

23 Şcoala gimnazială  Decebal  2,187 2,129 58

24 Şcoala gimnazială Anton Pann 2,015 1,997 14 4

25 Şcoala gimnazială  Ion Ţuculescu 1,385 1,362 17 6

26 Şcoala gimnazială Ion Creangă 3,098 3,079 17 2

27 Şcoala gimnazială  Sf. Dumitru 2,747 2,734 13

28 Şcoala gimnazială Lascăr Catargiu 1,546 1,534 6 6

29 Şcoala gimnazială  Gheorghe Ţiţeica 3,298 3,292 6

30 Şcoala gimnazială Mircea Eliade 3,606 3,600 6

31 Şcoala gimnazială Sf. Gheorghe 3,723 3,700 23

Nr. 

crt.
Denumirea unităţii TOTAL

Propuneri an 2017



mii lei

Cost 

Standard

Hotărâri 

judecătoreşti

Naveta 

profesori

0 1 2 3 4 5

Nr. 

crt.
Denumirea unităţii TOTAL

Propuneri an 2017

32 Şcoala gimnazială Nicolae Romanescu 3,265 3,182 80 3

33 Şcoala gimnazială Mihai Viteazul 3,370 3,332 36 2

34 Şcoala gimnazială Alexandru Macedonski 3,325 3,319 5 1

35 Şcoala gimnazială Elena Farago 3,546 3,522 19 5

36 Şcoala gimnazială Gheorghe Bibescu 2,006 1,958 41 7

37 Şcoala gimnazială Mihai Eminescu 2,136 2,134 2

38 Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu 2,465 2,443 19 3

39 Colegiul National Fratii Buzeşti  9,195 9,167 28

40 Colegiul National Carol I 7,239 6,956 280 3

41 Colegiul Naţional Elena Cuza  6,184 6,163 21

42 Colegiul National Ştefan Velovan 6,725 6,697 26 2

43 Colegiul National Nicolae Titulescu 3,376 3,292 80 4

44 Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chiţu 5,761 5,690 59 12

45 Colegiul Th. de Arte şi Meserii C. Brâncuşi 4,058 3,994 62 2

46 Liceul Teoretic Henri Coandă 4,703 4,672 31

47 Liceul Teoretic Tudor Arghezi 3,964 3,950 13 1

48 Colegiul  St. Odobleja 5,673 5,600 70 3

49 Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trişcu 2,437 2,409 24 4

50 Liceul de Arte Marin Sorescu 5,553 5,487 63 3

51  Liceul Teologic Adventist 1,676 1,621 55

52 Seminarul Teologic Ortodox Sf..Teologul 581 519 55 7

53 Liceul Traian Vuia 3,583 3,551 32

54 Liceul  Matei Basarab 4,119 3,934 179 6

55 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara 3,913 3,865 38 10

56 Liceul Tehnologic George Bibescu 2,456 2,442 12 2

57 Liceul Tehnologic Auto 3,431 3,385 44 2

58 Colegiul Tehnic Energetic 3,710 3,679 31

59 Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu 3,500 3,470 20 10

60 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 4,579 4,562 17

61 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 4,432 4,407 13 12

62 Liceul  Charles Laugier 3,172 3,156 12 4

63 Centrul de Excelenta 263 263

64 Liceul Voltaire Craiova 736 736

65 Municipiul Craiova 567 567

             Viceprimar, Mihail Genoiu               

Director executiv,

    Lucia Ştefan

   Şef serviciu,

Daniela Militaru

                            Pt.Primar,                                     



PROIECT

Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2017

la capitolul 65.02-INVATAMANT

BUNURI SI SERVICII

- mii lei -

Cost 

standard

Sume 

alocate 

din 

bugetul 

local

Sume 

alocate 

pentru 

reparatii 

curente

Sume 

primite 

din 

sponsoriz

ari

0 1 2 3 4 5 6

TOTAL, din care: 24,684.00 17,397.00 1,500.00 5,732.00 55.00

1 Gradinita cu pp "Tudor Vladimirescu" 149 98 31 20

2 Gradinita cu pp "Sf. Ana" 80 70 0 10

3 Gradinita cu pp "Traian Demetrescu" 198 75 113 10

4 Gradinita cu pp "Paradisul Copiilor" 143 82 51 10

5 Gradinita cu pp "Căsuţa  Fermecată" 92 69 13 10

6 Gradinita cu pp "Petrache Poenaru" 125 78 37 10

7 Gradinita cu pp "Voiniceii" 118 74 34 10

8 Gradinita cu pp  "Dumbrava Minunată" 127 115 2 10

9 Gradinita cu pp "Floare Albastră" 106 85 11 10

10 Grădinita cu pp  "Elena Farago" 121 88 23 10

11 Gradinita cu pp  "Ion Creangă" 106 71 25 10

12 Gradinita cu pp "Căsuţa cu poveşti" 134 134 0 0

13 Gradinita cu pp "Eden" 124 81 33 10

14 Gradinita cu pp "Piticot" 113 83 20 10

15 Gradinita cu pp "Sf. Lucia" 144 94 0 50

16 Gradinita cu pp "Floarea Soarelui"                                          103 90 3 10

17 Gradinita cu pp "Pheonix" 131 106 15 10

18 Gradinita cu pp "Curcubeul Copilăriei" 116 73 33 10

19 Gradinita cu pp "Castelul Fermecat" 88 56 17 15

20 Gradinita cu pp "Pinocchio" 138 89 39 10

21 Gradinita cu pp "Nicolae Romanescu" 141 110 21 10

22 Şcoala gimnazială Traian 379 369 0 10

23 Şcoala gimnazială  Decebal  263 229 24 10

24 Şcoala gimnazială Anton Pann 263 242 11 10

25 Şcoala gimnazială  Ion Ţuculescu 172 146 16 10

26 Şcoala gimnazială Ion Creangă 362 352 0 10

27 Şcoala gimnazială  Sf. Dumitru 291 291 0 0

28 Şcoala gimnazială Lascăr Catargiu 176 156 10 10

29 Şcoala gimnazială  Gheorghe Ţiţeica 352 352 0 0

30 Şcoala gimnazială Mircea Eliade 382 382 0 0

31 Şcoala gimnazială Sf. Gheorghe 409 399 0 10

32 Şcoala gimnazială Nicolae Romanescu 339 339 0 0

33 Şcoala gimnazială Mihai Viteazul 384 329 0 0 55

34 Şcoala gimnazială Alexandru Macedonski 451 351 0 100

35 Şcoala gimnazială Elena Farago 381 371 0 10

36 Şcoala gimnazială Gheorghe Bibescu 214 214 0 0

ANEXA NR.6b

Nr. 

crt.
Denumire ordonatori TOTAL

Propuneri buget 2017



- mii lei -

Cost 

standard

Sume 

alocate 

din 

bugetul 

local

Sume 

alocate 

pentru 

reparatii 

curente

Sume 

primite 

din 

sponsoriz

ari

0 1 2 3 4 5 6

Nr. 

crt.
Denumire ordonatori TOTAL

Propuneri buget 2017

37 Şcoala gimnazială Mihai Eminescu 241 231 0 10

38 Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu 262 262 0 0

39 Colegiul National Fratii Buzeşti  996 996 0 0

40 Colegiul National Carol I 771 771 0 0

41 Colegiul Naţional Elena Cuza  662 662 0 0

42 Colegiul National Ştefan Velovan 727 727 0 0

43 Colegiul National Nicolae Titulescu 356 326 20 10

44 Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chiţu 564 554 0 10

45 Colegiul Th. de Arte şi Meserii C. Brâncuşi 418 408 0 10

46 Liceul Teoretic Henri Coandă 590 470 50 70

47 Liceul Teoretic Tudor Arghezi 468 453 0 15

48 Colegiul  St. Odobleja 733 583 130 20

49 Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trişcu 355 205 140 10

50 Liceul de Arte Marin Sorescu 345 335 0 10

51  Liceul Teologic Adventist 176 166 0 10

52 Seminarul Teologic Ortodox Sf..Teologul 207 37 145 25

53 Liceul Traian Vuia 372 352 10 10

54 Liceul  Matei Basarab 482 472 0 10

55 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara 429 401 13 15

56 Liceul Tehnologic George Bibescu 252 230 12 10

57 Liceul Tehnologic Auto 495 305 90 100

58 Colegiul Tehnic Energetic 539 349 180 10

59 Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu 489 354 120 15

60 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 497 479 8 10

61 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 528 513 0 15

62 Liceul  Charles Laugier 311 301 0 10

63 Centrul de Excelenta 37 37 0

64 Liceul Voltaire Craiova 75 75 0

65 Primaria Municipiului Craiova 4,892 4,892

             Viceprimar, Mihail Genoiu                   Lucia Ştefan Daniela Militaru

Pt.Primar,                                     Director executiv,    Şef serviciu,



mii lei

Cheltuieli de 

personal
Bunuri şi servicii

0 1 2 3 4 5
TOTAL, din care: 3,479.00 3,098.00 331.00 50.00

1 Grădiniţa cu program normal "AXIA" 114.00 112.00 2.00

2

Grădiniţa ROMANO-CATOLICA"SFÂNTUL 

ANTON" (PRE)
153.00

134.00 19.00

3 Grădiniţa cu program normal "ETHOS" 295.00 253.00 36.00 6.00

4 Şcoala Primară "TERRAVEDA"(PRI) 289.00 257.00 32.00

5 Şcoala Gimnazială Particulară "ETHOS" 944.00 808.00 92.00 44.00

6 Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET" 1,684.00 1,534.00 150.00

Pt. Primar,                         Şef serviciu,

Viceprimar,Mihail Genoiu                  Daniela Militaru

 Director executiv,

 Lucia Ştefan

pe anul 2017
la capitolul 65.02 - ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. 

crt.
Denumirea unităţii

Cost standard

CES

ALTE TRANSFERURI

Anexa. Nr.6 c

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli 

Propuneri buget 2017

TOTAL



mii lei

Nr. 

crt.
Denumirea unităţii TOTAL

Sume 

alocate 

pentru copiii 

cu CES

Tichete 

sociale 

pentru 

gradinita

0 1 2 3 4

TOTAL, din care: 1,551 1,214 337

1 Gradinita cu prog. Prelungit "Tudor Vladimirescu" 13 13

2 Gradinita cu prog. prelungit "Traian Demetrescu" 13 13

3 Gradinita cu prog. prelungit "Paradisul Copiilor" 6 6

4 Gradinita cu prog. prelungit   "Căsuţa  Fermecată" 9 9

5 Gradinita cu prog. prelungit "Petrache Poenaru" 7 7

6 Gradinita cu prog. prelungit  "Dumbrava Minunată" 1 1

7 Grădinita cu prog. prelungit  "Elena Farago" 3 3

8 Gradinita cu prog. prelungit "Căsuţa cu poveşti" 27 27

9 Gradinita cu prog. prelungit "Eden" 6 6

10 Gradinita cu prog. Prelungit "Piticot" 12 12

11 Gradinita cu prog. prelungit "Floarea Soarelui"                                    10 10

12 Gradinita cu prog. prelungit "Phoenix" 12 12

13 Gradinita cu prog. prelungit "Curcubeul Copilăriei" 6 6

14 Gradinita cu prog. prelungit "Castelul Fermecat" 3 3

15 Gradinita cu prog. prelungit "Pinocchio" 10 10

16 Şcoala gimnazială Traian 12 12

17 Şcoala gimnazială  Decebal  38 38

18 Şcoala gimnazială  Ion Ţuculescu 26 26

19 Şcoala gimnazială Ion Creangă 35 35

20 Şcoala gimnazială  Sf. Dumitru 22 22

21 Şcoala gimnazială Lascăr Catargiu 25 25

22 Şcoala gimnazială  Gheorghe Ţiţeica 16 16

23 Şcoala gimnazială Mircea Eliade 10 10

24 Şcoala gimnazială Sf. Gheorghe 32 32

25 Şcoala gimnazială Nicolae Romanescu 57 57

26 Şcoala gimnazială Mihai Viteazul 61 61

27 Şcoala gimnazială Alexandru Macedonski 31 31

28 Şcoala gimnazială Elena Farago 84 84

29 Şcoala gimnazială Gheorghe Bibescu 36 36

30 Şcoala gimnazială Mihai Eminescu 25 25

31 Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu 39 39

32 Colegiul National Fratii Buzeşti  29 29

33 Colegiul National Carol I 27 27

34 Colegiul Naţional Elena Cuza  26 26

35 Colegiul National Ştefan Velovan 55 55

36 Colegiul National Nicolae Titulescu 7 7

37 Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chiţu 10 10

38 Colegiul Th. de Arte şi Meserii C. Brâncuşi 18 18

39 Liceul Teoretic Henri Coandă 19 19

la capitolul 65.02 - INVATAMANT

ASISTENTA SOCIALA 

pe anul 2017 

Anexa Nr.6 d

PROIECT

Buget de venituri si cheltuieli



mii lei

Nr. 

crt.
Denumirea unităţii TOTAL

Sume 

alocate 

pentru copiii 

cu CES

Tichete 

sociale 

pentru 

gradinita

0 1 2 3 4

40 Liceul Teoretic Tudor Arghezi 15 15

41 Colegiul  St. Odobleja 14 14

42 Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trişcu 14 14

43 Liceul de Arte Marin Sorescu 31 31

44  Liceul Teologic Adventist 20 20

45 Liceul Traian Vuia 15 15

46 Liceul  Matei Basarab 55 55

47 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara 46 46

48 Liceul Tehnologic George Bibescu 4 4

49 Liceul Tehnologic Auto 33 33

50 Colegiul Tehnic Energetic 24 24

51 Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu 24 24

52 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 10 10

53 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 18 18

54 Liceul  Charles Laugier 10 10

55 Liceul Voltaire Craiova 3 3

56 Primaria Municipiului Craiova 3 3

57

Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a 

Municipiului Craiova
334

334

Director Executiv,

 Lucia Stefan

 Pt. Primar                                            Sef Serviciu,

Viceprimar, Mihail Genoiu                        Daniela Militaru



Anexa Nr.6 e

mii lei

0 1 2

TOTAL, din care: 2,127

1 Şcoala gimnazială Traian 73

2 Şcoala gimnazială  Decebal  46

3 Şcoala gimnazială Anton Pann 3

4 Şcoala gimnazială  Ion Ţuculescu 21

5 Şcoala gimnazială Ion Creangă 62

6 Şcoala gimnazială  Sf. Dumitru 54

7 Şcoala gimnazială Lascăr Catargiu 9

8 Şcoala gimnazială  Gheorghe Ţiţeica 50

9 Şcoala gimnazială Mircea Eliade 64

10 Şcoala gimnazială Sf. Gheorghe 30

11 Şcoala gimnazială Nicolae Romanescu 72

12 Şcoala gimnazială Mihai Viteazul 66

13 Şcoala gimnazială Alexandru Macedonski 39

14 Şcoala gimnazială Elena Farago 75

15 Şcoala gimnazială Gheorghe Bibescu 36

16 Şcoala gimnazială Mihai Eminescu 53

17 Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu 58

18 Colegiul National Fratii Buzeşti  102

19 Colegiul National Carol I 112

20 Colegiul Naţional Elena Cuza  150

21 Colegiul National Ştefan Velovan 79

22 Colegiul National Nicolae Titulescu 44

23 Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chiţu 78

24 Colegiul Th. de Arte şi Meserii C. Brâncuşi 64

25 Liceul Teoretic Henri Coandă 83

la capitolul 65.02 - INVATAMANT

ALTE CHELTUIELI( BURSE)

Nr. 

crt.
Denumirea unităţii 

Propuneri an 

2017

pe anul 2017 

PROIECT

Buget de venituri si cheltuieli



mii lei

0 1 2

Nr. 

crt.
Denumirea unităţii 

Propuneri an 

2017

26 Liceul Teoretic Tudor Arghezi 44

27 Colegiul  St. Odobleja 47

28 Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trişcu 82

29 Liceul de Arte Marin Sorescu 38

30  Liceul Teologic Adventist 19

31 Seminarul Teologic Ortodox Sf..Teologul 12

32 Liceul Traian Vuia 81

33 Liceul  Matei Basarab 31

34 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara 53

35 Liceul Tehnologic George Bibescu 13

36 Liceul Tehnologic Auto 42

37 Colegiul Tehnic Energetic 23

38 Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu 18

39 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 28

40 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 40

41 Liceul  Charles Laugier 27

42 Liceul Voltaire Craiova 6

Sef Serviciu,

Daniela Militaru

                       Pt. Primar                                                  Director Executiv,

           Viceprimar, Mihail Genoiu                                Lucia Stefan



Anexa nr. 7

mii lei
din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 40,337.00 39,167.00 39,601.00 0.00 24,117.00 24,157.00 24,157.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 20,237.00 19,078.00 21,278.00 0.00 22,129.00 22,166.00 22,166.00
Cheltuieli de personal 9,246.00 8,744.00 11,263.00 0.00 11,226.00 11,243.00 11,243.00
Bunuri şi servicii 220.00 180.00 192.00 0.00 190.00 190.00 190.00
Asistenţă socială 21.00 13.00 15.00 0.00 14.00 14.00 14.00
Transferuri curente 10,750.00 10,141.00 9,808.00 0.00 10,699.00 10,719.00 10,719.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 20,100.00 20,089.00 18,323.00 0.00 1,988.00 1,991.00 1,991.00
Transferuri de capital 2,100.00 1,884.00 3,446.00 0.00 1,988.00 1,991.00 1,991.00
Cheltuieli de capital 18,000.00 18,205.00 14,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 6,200.00 6,192.00 7,454.00 0.00 6,818.00 6,832.00 6,832.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 5,500.00 6,006.00 5,454.00 0.00 5,938.00 5,950.00 5,950.00

Transferuri curente 5,500.00 6,006.00 5,454.00 0.00 5,938.00 5,950.00 5,950.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 700.00 186.00 2,000.00 0.00 880.00 882.00 882.00

Transferuri de capital 700.00 186.00 2,000.00 0.00 880.00 882.00 882.00

2. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 2,850.00 3,018.00 3,000.00 0.00 2,887.00 2,892.00 2,892.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 2,150.00 2,150.00 2,304.00 0.00 2,699.00 2,705.00 2,705.00

Transferuri curente 2,150.00 2,150.00 2,304.00 0.00 2,699.00 2,705.00 2,705.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 700.00 868.00 696.00 0.00 188.00 187.00 187.00

Transferuri de capital 700.00 868.00 696.00 0.00 188.00 187.00 187.00

3. Spitalul Clinic "Victor Babeş" Craiova 3,800.00 2,815.00 2,800.00 0.00 2,982.00 2,986.00 2,986.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 3,100.00 1,985.00 2,050.00 0.00 2,062.00 2,064.00 2,064.00

Transferuri curente 3,100.00 1,985.00 2,050.00 0.00 2,062.00 2,064.00 2,064.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 700.00 830.00 750.00 0.00 920.00 922.00 922.00

Transferuri de capital 700.00 830.00 750.00 0.00 920.00 922.00 922.00

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

Estimări 2019

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Buget iniţial 

2016

Propuneri 

Buget 2017

la capitolul 66.02  - SĂNĂTATE

Denumirea indicatorilor Estimări 2020

Execuţie 

2016

Estimări 2018



din care:
Plăţi  restante 

2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Estimări 2019

Buget iniţial 

2016

Propuneri 

Buget 2017

Denumirea indicatorilor Estimări 2020

Execuţie 

2016

Estimări 2018

4. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, din 
care:

9,430.00 8,890.00 11,412.00 0.00 11,373.00 11,390.00 11,390.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 9,430.00 8,890.00 11,412.00 0.00 11,373.00 11,390.00 11,390.00
Cheltuieli de personal 9,210.00 8,710.00 11,220.00 0.00 11,183.00 11,200.00 11,200.00
Bunuri şi servicii 220.00 180.00 192.00 0.00 190.00 190.00 190.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Primaria Craiova 18,057.00 18,252.00 14,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 57.00 47.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de personal (mediatori sanitari) 36.00 34.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistenţă socială - transport donatori 21.00 13.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 

Socială a Municipiului Craiova, total, din care:
0.00 0.00 54.00 0.00 57.00 57.00 57.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 54.00 0.00 57.00 57.00 57.00

Cheltuieli de personal (mediatori sanitari) 0.00 0.00 40.00 0.00 43.00 43.00 43.00

Asistenţă socială - transport donatori 0.00 0.00 14.00 0.00 14.00 14.00 14.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 18,000.00 18,205.00 14,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 18,000.00 18,205.00 14,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FP-01-01, ver. 1

                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,
                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru



Anexa nr. 8

mii lei
din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 114,736.00 96,868.00 96,749.00 0.00 89,504.00 68,041.00 60,385.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 50,195.00 54,725.00 59,361.00 0.00 59,342.00 59,385.00 59,385.00
Bunuri şi servicii 18,300.00 22,545.00 18,400.00 0.00 18,786.00 18,829.00 18,829.00
Transferuri curente 29,639.00 29,980.00 38,405.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

Alte cheltuieli 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00

Rambursări de credite externe 2,256.00 2,200.00 2,256.00 0.00 2,256.00 2,256.00 2,256.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 64,541.00 42,143.00 37,388.00 0.00 30,162.00 8,656.00 1,000.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 53,064.00 34,000.00 17,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 

2014-2020
10.00 0.00 547.00 0.00 7,554.00 7,554.00 0.00

Cheltuieli de capital 11,467.00 8,143.00 19,183.00 0.00 22,608.00 1,102.00 1,000.00

1. Casa de cultura Tr. Demetrescu Craiova, din care:                 1,017.00 987.00 1,060.00 0.00 1,042.00 1,044.00 1,044.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 1,017.00 987.00 1,060.00 0.00 1,042.00 1,044.00 1,044.00
Transferuri curente 1,017.00 987.00 1,060.00 0.00 1,042.00 1,044.00 1,044.00

2. Opera Română Craiova, din care:                       8,300.00 8,281.00 10,896.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 8,300.00 8,281.00 10,896.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

Transferuri curente 8,300.00 8,281.00 10,896.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

3. Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova, 
din care:            

1,470.00 1,442.00 2,088.00 0.00 2,067.00 2,045.00 2,045.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 1,470.00 1,442.00 2,088.00 0.00 2,067.00 2,045.00 2,045.00

Transferuri curente 1,470.00 1,442.00 2,088.00 0.00 2,067.00 2,045.00 2,045.00

4. Filarmonica Oltenia Craiova, din care:                                 7,520.00 7,332.00 10,396.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 7,520.00 7,332.00 10,396.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Transferuri curente 7,520.00 7,332.00 10,396.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00

5. Ansamblul Folcloric Maria Tanase Craiova, din care:                                 1,893.00 1,899.00 2,965.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 1,893.00 1,899.00 2,965.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Transferuri curente 1,893.00 1,899.00 2,965.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

6. Sport Club Municipal Craiova , din care:                     9,439.00 10,039.00 11,000.00 0.00 10,591.00 10,611.00 10,611.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 9,439.00 10,039.00 11,000.00 0.00 10,591.00 10,611.00 10,611.00
Transferuri curente 9,439.00 10,039.00 11,000.00 0.00 10,591.00 10,611.00 10,611.00

Buget de venituri şi cheltuieli
 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Execuţie 

2016

la capitolul 67.02  - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

Estimări 2020

Buget iniţial 

2016

Propuneri 

Buget 2017

PROIECT

Denumirea indicatorilor Estimări 2018 Estimări 2019
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din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Execuţie 

2016

Estimări 2020

Buget iniţial 

2016

Propuneri 

Buget 2017

Denumirea indicatorilor Estimări 2018 Estimări 2019

7. Intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 
baze sportive şi de agrement, din care:

18,300.00 22,545.00 18,400.00 0.00 18,786.00 18,829.00 18,829.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 18,300.00 22,545.00 18,400.00 0.00 18,786.00 18,829.00 18,829.00
- Bunuri şi servicii 18,300.00 22,545.00 18,400.00 0.00 18,786.00 18,829.00 18,829.00

8. Primăria Craiova, din care: 66,797.00 44,343.00 39,944.00 0.00 32,418.00 10,912.00 3,256.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 2,256.00 2,200.00 2,556.00 0.00 2,256.00 2,256.00 2,256.00
Proiecte culturale conform Legii 350/2005 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00

Rambursări de credite externe 2,256.00 2,200.00 2,256.00 0.00 2,256.00 2,256.00 2,256.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 64,541.00 42,143.00 37,388.00 0.00 30,162.00 8,656.00 1,000.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 53,064.00 34,000.00 17,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 10.00 0.00 547.00 0.00 7,554.00 7,554.00 0.00

Cheltuieli de capital 11,467.00 8,143.00 19,183.00 0.00 22,608.00 1,102.00 1,000.00

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru
                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

FP-01-01, ver 1



Anexa nr. 9

mii lei
din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL, din care: 37,103.00 34,683.00 45,089.00 0.00 46,355.00 47,924.00 49,452.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 36,721.00 34,663.00 44,954.00 0.00 46,355.00 47,924.00 49,452.00
Cheltuieli de personal 13,400.00 12,620.00 20,792.00 0.00 21,415.00 21,347.00 21,347.00
Bunuri şi servicii 614.00 793.00 976.00 0.00 1,128.00 1,128.00 1,128.00
Transferuri curente 6,400.00 6,005.00 6,475.00 0.00 6,336.00 6,348.00 6,348.00
Asistenţă socială 15,749.00 14,703.00 16,180.00 0.00 16,943.00 18,568.00 20,096.00
Alte cheltuieli 558.00 542.00 531.00 0.00 533.00 533.00 533.00

Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 382.00 20.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-

2020
322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Cheltuieli de capital 60.00 20.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, din care:

6,400.00 6,005.00 6,475.00 0.00 6,336.00 6,348.00 6,348.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 6,400.00 6,005.00 6,475.00 0.00 6,336.00 6,348.00 6,348.00
Transferuri curente 6,400.00 6,005.00 6,475.00 0.00 6,336.00 6,348.00 6,348.00

2. Drepturi asistenţi personali pt. copii şi 
adulţi cu handicap grav, din care:

18,429.00 18,167.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 18,429.00 18,167.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de personal 9,120.00 8,479.00 916.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bunuri şi servicii 14.00 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistenţă socială 9,295.00 9,679.00 853.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ajutor pt. încalzire locuinte  cu lemne, din care: 200.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 200.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Asistenţă socială 200.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Drepturi cu caracter social privind 
transportul gratuit al persoanelor cu 
handicap grav, insotitorii acestora, si pentru 

1,179.00 962.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 1,179.00 962.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Asistenţă socială 1,179.00 962.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Ajutoare  sociale, total, din care: 4,055.00 3,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 4,055.00 3,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  *Ajutoare pentru încălzirea locuinţe cu 15.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Asistenţă socială 15.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  * Ajutoare de urgenţă- cf.lg.416/2001 40.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Asistenţă socială 40.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Buget de venituri şi cheltuieli

Execuţie 

2016

Propuneri 

Buget 2017

Buget iniţial 

2016

Denumirea indicatorilor Estimări 2020

la capitolul 68.02  - ASIGURĂRI ŞI  ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Estimări 2019

PROIECT

Estimări 2018
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din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Execuţie 

2016

Propuneri 

Buget 2017

Buget iniţial 

2016

Denumirea indicatorilor Estimări 2020Estimări 2019Estimări 2018

  *Ajutoare pentru încălzire - cf. O.U.G. 4,000.00 3,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Asistenţă socială 4,000.00 3,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Asociaţia "The European House" Craiova, 
din care:

130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Alte cheltuieli 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Inhumări, din care: 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Asistenţă socială 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 
asistenţei sociale, din care:

750.00 668.00 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 750.00 668.00 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Asistenţă socială 750.00 668.00 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore" Craiova, din care:10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Alte cheltuieli 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. Asociaţia "Dincolo de Autism" Craiova, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. Asociaţia "Tedy Bear" Craiova, din care: 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Alte cheltuieli 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. Asociaţia Vasiliada Craiova, din care: 400.00 397.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 400.00 397.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Alte cheltuieli 400.00 397.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Agenţia Naţională Antidrog, din care: 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Alte cheltuieli 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Stimulent educaţional, din care: 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Asistenţă socială 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Serviciul Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, din care:

4,900.00 4,945.00 5,974.00 0.00 6,030.00 6,030.00 6,030.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 4,880.00 4,925.00 5,974.00 0.00 6,030.00 6,030.00 6,030.00
Cheltuieli de personal 4,280.00 4,141.00 5,347.00 0.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Bunuri şi servicii 600.00 784.00 627.00 0.00 630.00 630.00 630.00
Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Cheltuieli de capital 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova, din care:

0.00 0.00 30,083.00 0.00 30,066.00 31,623.00 33,151.00

      Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 29,948.00 0.00 33,989.00 35,546.00 37,074.00
         Cheltuieli pentru funcţionarea 
instituţiei, din care:

0.00 0.00 3,735.00 0.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00

Cheltuieli de personal 0.00 0.00 3,395.00 0.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00

Bunuri şi servicii 0.00 0.00 340.00 0.00 490.00 490.00 490.00
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din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Execuţie 

2016

Propuneri 

Buget 2017

Buget iniţial 

2016

Denumirea indicatorilor Estimări 2020Estimări 2019Estimări 2018

         Drepturi asistenţi personali pt. copii şi 
adulţi cu handicap grav, din care:

0.00 0.00 21,142.00 0.00 25,023.00 26,580.00 28,108.00

Asistenţi personali 0.00 0.00 11,134.00 0.00 13,115.00 13,047.00 13,047.00
Bunuri şi servicii 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 8.00
Indemnizaţii persoane cu handicap 0.00 0.00 10,000.00 0.00 11,900.00 13,525.00 15,053.00
        Ajutor pt. încalzire locuinte  cu lemne 0.00 0.00 200.00 0.00 60.00 60.00 60.00
        Drepturi cu caracter social privind 
transportul gratuit al persoanelor cu 
handicap grav, insotitorii acestora, si pentru 
nevazatori 

0.00 0.00 1,010.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

        Ajutoare  sociale, total, din care: 0.00 0.00 3,353.00 0.00 3,353.00 3,353.00 3,353.00
  *Ajutoare pentru încălzirea locuinţe cu lemne - 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00

  * Ajutoare de urgenţă- cf.lg.416/2001 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00 28.00 28.00

  *Ajutoare pentru încălzire - cf. O.U.G. 70/2011 0.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00

          Inhumări 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
          Alimente 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 620.00 620.00
       Asociaţia Vasiliada Craiova 0.00 0.00 422.00 0.00 455.00 455.00 455.00
       Agenţia Naţională Antidrog 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 6.00
       Proiecte sociale conform Legii 34/1998 0.00 0.00 70.00 0.00 72.00 72.00 72.00
    Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Cheltuieli de capital 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Proiecte Consiliul Local, din care: 362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-

2020
322 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Cheltuieli de capital 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,
                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru
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Anexa nr. 10

mii lei
din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 21,693.00 23,533.00 20,276.00 0.00 30,114.00 34,236.00 18,655.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 13,913.00 16,796.00 13,300.00 0.00 12,534.00 12,557.00 12,557.00
Bunuri şi servicii 12,000.00 11,975.00 10,400.00 0.00 11,134.00 11,157.00 11,157.00
Alte transferuri 1,913.00 4,821.00 2,900.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 7,780.00 6,737.00 6,976.00 0.00 17,580.00 21,679.00 6,098.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 3,000.00 939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în 

perioada 2014-2020
12.00 1.00 1,035.00 0.00 11,980.00 11,979.00 0.00

Cheltuieli de capital 4,768.00 5,797.00 5,941.00 0.00 5,600.00 9,700.00 6,098.00

1. Iluminat public si electrificari rurale 12,732.00 14,680.00 12,500.00 0.00 13,148.00 13,268.00 13,368.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 10,000.00 9,998.00 8,000.00 0.00 8,548.00 8,568.00 8,568.00
Bunuri şi servicii 10,000.00 9,998.00 8,000.00 0.00 8,548.00 8,568.00 8,568.00
Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 2,732.00 4,682.00 4,500.00 0.00 4,600.00 4,700.00 4,800.00
Cheltuieli de capital 2,732.00 4,682.00 4,500.00 0.00 4,600.00 4,700.00 4,800.00

2. Locuinte, din care: 3,010.00 939.00 741.00 0.00 11,980.00 11,979.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,010.00 939.00 741.00 0.00 11,980.00 11,979.00 0.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 3,000.00 939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în 

perioada 2014-2020
10.00 0.00 741.00 0.00 11,980.00 11,979.00 0.00

3. Alte servicii in domeniile locuintelor, 
serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:

5,951.00 7,914.00 7,035.00 0.00 4,986.00 8,989.00 5,287.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 3,913.00 6,798.00 5,300.00 0.00 3,986.00 3,989.00 3,989.00
Sistematizarea circulaţiei-Bunuri şi sevicii 2,000.00 1,977.00 2,400.00 0.00 2,586.00 2,589.00 2,589.00

I.I.D.-Alte transferuri 1,913.00 4,821.00 2,900.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 2,038.00 1,116.00 1,735.00 0.00 1,000.00 5,000.00 1,298.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare în 

perioada 2014-2020
2.00 1.00 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Cheltuieli de capital 2,036.00 1,115.00 1,441.00 0.00 1,000.00 5,000.00 1,298.00

Buget de venituri şi cheltuieli

Execuţie 

2016

Propuneri 

Buget 2017

Buget iniţial 

2016

Denumirea indicatorilor Estimări 2020

la capitolul 70.02  - LOCUINŢE,  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ  
 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Estimări 2019

                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

PROIECT

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru

Estimări 2018
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Anexa nr. 11

mii lei

din care:

Plăţi  restante 

2016

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL, din care: 34,345.00 32,877.00 26,913.00 0.00 26,959.00 27,438.00 27,508.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 30,424.00 29,029.00 26,904.00 0.00 26,639.00 26,688.00 26,688.00
Bunuri şi servicii 25,000.00 23,903.00 21,481.00 0.00 21,216.00 21,265.00 21,265.00

Rambursări de credite externe 5,424.00 5,126.00 5,423.00 0.00 5,423.00 5,423.00 5,423.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,921.00 3,848.00 9.00 0.00 320.00 750.00 820.00
Cheltuieli de capital 3,921.00 3,848.00 9.00 0.00 320.00 750.00 820.00

1. Salubritate 19,653.00 18,448.00 17,700.00 0.00 17,095.00 17,561.00 17,631.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 19,000.00 17,797.00 17,700.00 0.00 16,775.00 16,811.00 16,811.00
Bunuri şi servicii 19,000.00 17,797.00 17,700.00 0.00 16,775.00 16,811.00 16,811.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 653.00 651.00 0.00 0.00 320.00 750.00 820.00

Cheltuieli de capital 653.00 651.00 0.00 0.00 320.00 750.00 820.00

2. Canalizarea si tratarea apelor reziduale 14,692.00 14,429.00 9,213.00 0.00 9,864.00 9,877.00 9,877.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 11,424.00 11,232.00 9,204.00 0.00 9,864.00 9,877.00 9,877.00
Bunuri şi servicii 6,000.00 6,106.00 3,781.00 0.00 4,441.00 4,454.00 4,454.00
Rambursari de credite externe 5,424.00 5,126.00 5,423.00 0.00 5,423.00 5,423.00 5,423.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,268.00 3,197.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 3,268.00 3,197.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Buget de venituri şi cheltuieli

Execuţie 2016

Propuneri 

Buget 2017

Buget iniţial 

2016

Denumirea indicatorilor Estimări 2020

la capitolul 74.02  - PROTECŢIA MEDIULUI

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Estimări 2019

                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

PROIECT

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru

Estimări 2018
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Anexa nr. 12

mii lei
din care:

Plăţi  restante 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8
Total, din care: 3,923.00 3,949.00 3,290.00 0.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00

Sectiunea de functionare, din care: 3,160.00 3,086.00 3,160.00 0.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00
Rambursări de credite  externe 3,160.00 3,086.00 3,160.00 0.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 763.00 863.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 763.00 863.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimări 2020Execuţie 2016Denumirea indicatorilor

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru
                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Estimări 2018

Buget iniţial 

2016

la capitolul 80.02  - ACŢIUNI GENERALE  ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

Estimări 2019

Propuneri 

Buget 2017
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 Anexa nr. 13

mii lei

din care:

Plăţi  restante 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Total, din care: 14,500.00 15,772.00 15,114.00 0.00 16,639.00 16,671.00 16,671.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 14,500.00 15,772.00 15,114.00 0.00 16,639.00 16,671.00 16,671.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 

preţ şi tarif,total, din care:

14,500.00 15,772.00 15,114.00 0.00 16,639.00 16,671.00 16,671.00

              * bugetul local 14,500.00 15,772.00 15,114.00 0.00 16,639.00 16,671.00 16,671.00

Estimări 2020Estimări 2018

                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor

Buget iniţial 

2016

Execuţie 2016

PROIECT

Buget de venituri şi cheltuieli

Estimări 2019

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

la capitolul 81.02  - COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE

Propuneri 

Buget 2017
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Anexa nr. 14

mii lei

din care:

Plăţi  restante 

2016

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL, din care: 83,086.00 92,756.00 72,385.00 0.00 164,335.00 182,067.00 86,860.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 60,960.00 79,952.00 56,746.00 0.00 55,015.00 57,736.00 63,299.00
Bunuri şi servicii, total, din care: 42,500.00 69,081.00 38,048.00 0.00 36,575.00 39,274.00 44,837.00
- reducere tarif abonamente anumite 

categorii de cetaţeni
2,500.00 11,084.00 4,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- pentru străzi 40,000.00 57,997.00 34,000.00 0.00 36,575.00 39,274.00 44,837.00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 

preţ şi tarif
14,404.00 6,815.00 14,642.00 0.00 14,384.00 14,406.00 14,406.00

Rambursări de credite  interne 4,056.00 4,056.00 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 22,126.00 12,804.00 15,639.00 0.00 109,320.00 124,331.00 23,561.00
Alte transferuri 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 7,096.00 3,390.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în 

perioada 2014-2020
130.00 0.00 1,728.00 0.00 102,270.00 102,268.00 0.00

Cheltuieli de capital 13,280.00 9,414.00 13,893.00 0.00 7,050.00 22,063.00 23,561.00

 pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Estimări 2020

Buget iniţial 

2016

la capitolul 84.02  - TRANSPORTURI 

Denumirea indicatorilor

PROIECT

Buget de venituri şi cheltuieli

Propuneri 

Buget 2017

Execuţie 2016 Estimări 2018

F.P. -01-01, ver. 1

                        Pt. Primar,                                                          Director executiv,                                                Şef serviciu,

                 Viceprimar Mihail Genoiu                                                Lucia Ștefan                                                 Daniela Militaru

Estimări 2019



mii lei 

Valoare 
totală

Reabilitare și modernizare Centru Recuperare Lunca, B-dul

Știrbei Voda, nr. 106  (PT+ex.)
1,500

Amenajare clădire str. A.I.Cuza nr. 1 (as.th.+ex.) 100
Reabilitare Sediu Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza

nr.7 (as.th.+ex.)
100

Schimbare de destinație imobil situat în Craiova, str. Nicolae

Julea, nr.1, din școală generală în depozit arhivă (ET+DALI)
82

Achiziție licențe 100
Achiziție tehnica de calcul 290
Achiziție mașini de numărat bani 1
Achiziție modul validare-corectare adrese – Direcția Impozite și
Taxe

30

Achiziție sistem de alarmare la efracție și incendiu, supraveghere

video, control acces și rețea de date pentru doua locații de lucru – 

Direcția Impozite și Taxe
22

Achiziție mașini numărat bancnote – Direcția Impozite și Taxe 84
Achiziție cu montaj firmă luminoasă denumire pasaj, Pasajul

„Universității”
11

Achiziție cu montaj panouri afișaj informare urbane (30buc.) 100
Achiziție aparat de fotografiat plus obiectiv foto 10
Reactualizare ET+DALI Consolidare imobil Casa Căsătoriilor și

reabilitare imobil
45

Construire arhivă în Craiova, str. Unirii, nr. 45 (actualizare SF ) 15

TOTAL CAP. 51.02 2,490

Sirene electronice 600W cu comunicație prin circuit telefonic

dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și

canal radio dedicat VHF (17 buc.) 638

TOTAL CAP. 61.02.05 Protecție civila și protecția contra 
incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

638

              TOTAL CAP. 61.02             638

C.N. Carol I -(PMC): 
Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera

Romana Craiova (PT+ex) 
1,530

(PMC)

Proiectul „Îmbunătățirea eficientei energetice în gospodăriile
cu venituri reduse din România”. Reabilitare termica parțială la

sase clădiri cu destinația spatii de învățământ-Izolare termica a

anvelopei clădirilor la partea opaca a fațadei

757

C.N. Carol I -

(terțiar) 
Achiziție cu montaj pompe tocătoare (2buc.) 18

Anexa nr. 15

      PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE  2017
- BUGETUL LOCAL 

sursa: venituri curente

Cap. 51.02 (Autorități publice și acțiuni externe)

Cap. 61.02 (Ordine publică și siguranță națională)

Cap. 65.02 (Învățământ)

1 FP-59-03, vers.01



C.N. Elena Cuza – 
(terțiar)

Reabilitare rețea termica de incinta (as.th.+ex.) 500

C.N.E. Ghe. Chitu – 

(terțiar)
Reabilitare centrale termice  (as.th.+ex.) 1,047

Școala Gimn. Gh. 

Bibescu (terțiar)

Reabilitare și extindere corp C1 cu spatii pentru învățământ, 

grădinița cu program normal (o grupa) și grupuri sanitare – 

Școala nr. 27 Popoveni (PT)

30

Școala Gimn. Gh. 

Bibescu (terțiar)

Reabilitare și extindere corp C1 cu spatii pentru învățământ, 

grădinița cu program normal (o grupa) și grupuri sanitare – 

Școala nr. 27 Popoveni (as.th.+ex.)

455

Școala Gimn. M. 

Viteazu (terțiar)
Achiziție Echipamente de joacă în aer liber (sponsorizare) 10

Grădinița cu Program 

Prelungit Castelul 

Fermecat (terțiar)

Utilități (racord apă) 45

              TOTAL CAP. 65.02             4,392

Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului 

Filantropia (P.T.+ex.) 13,030
Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului 

Filantropia – aviz tehnic de racordare la rețeaua electrica 260
              TOTAL CAP. 66.02             13,290

Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal , B-dul Știrbei

Voda nr. 38, Municipiul Craiova, județul Dolj (PT+ex.)
11,671

Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei

Cornitoiu (SF) 128
Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala

Polivalentă 675
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri

(PT+ex.)
4,944

Achiziție cu montaj sistem de irigat cu aspersoare pop-up 1,000
Achiziție perie rotativa 35
Achiziție tractor multifuncțional 70
Achiziție mașină de tuns gazon cu tamburi elicoidali 177
Achiziție  mașină de aerat tip Verti Drain 104
Achiziție mașină de înnisipare și împrăștiere a

compostului/fertilizant 
36

Achiziție mașină de scarificat 25
Achiziție mașină de supraînsămânţare 49
Achiziție mașină de carotare 49
Achiziție cilindru compactor 0,8 tone 150
Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului

Craiova
50

TOTAL CAP. 67.02.05.03 (Întreținere grădini publice, 
parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)

19,163

Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete):

Purcarului, Popova, Jianu (ET+DALI+PT)
20

Cap. 66.02 (Sănătate)

Cap. 67.02 (Cultura, recreere și religie)
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TOTAL CAP. 67.02.03.12 (Consolidarea și restaurarea 
monumentelor istorice)

20

              TOTAL CAP. 67.02             19,183

Direcția Publică 

Comunitară de 

Asistență Socială a 

Mun. Craiova - 

(terțiar)

Achiziție licențe software Sistem Informatic pentru Contabilitate

și software sistem Integrat pentru Personal Salarizare
13

Direcția Publică 

Comunitară de 

Asistență Socială a 

Mun. Craiova - 

(terțiar)

Aplicație de management documente – sistem informatic de

registratură
10

Direcția Publică 

Comunitară de 

Asistență Socială a 

Mun. Craiova - 

(terțiar)

Sistem supraveghere video (3 buc.) 16

Direcția Publică 

Comunitară de 

Asistență Socială a 

Mun. Craiova - 

(terțiar)

Sistem alarmare la efracție (3 buc.) 30

Direcția Publică 

Comunitară de 

Asistență Socială a 

Mun. Craiova - 

(terțiar)

Centrală termică 4

Direcția Publică 

Comunitară de 

Asistență Socială a 

Mun. Craiova - 

(terțiar)

Server+periferice 62

TOTAL CAP. 68.02.50.50 (Alte cheltuieli în domeniul  asistentei  
sociale)

135

              TOTAL CAP. 68.02             135

Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova 4,500
TOTAL CAP. 70.02.06 (Iluminat public) 4,500

Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom 16
Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric – zona Pilot – 

Lipscănia Craiovei
11

Reactualizare PUZ – zona Cornitoiu 8
Realizare PUG municipiul Craiova 100
Reabilitare pod suspendat din Parcul Nicolae Romanescu 

(ET+DALI)
11

Realizare rețele utilități, branșamente Stadion de atletism cu 

capacitate de peste 5000 de locuri (PT+ex.)
1,295

TOTAL CAP. 70.02.50 ( Alte servicii în domeniul locuin țelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale )

1,441

TOTAL CAP. 70.02 5,941

Cap. 74.02 (Protectia mediului)

Cap. 68.02 (Asigurări și asistenta sociala)

Cap. 70.02 (Loc., serv. și dezv. publica) 
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Stație de tratare ape reziduale „Craiova Water Park”

(documentație tehnică pentru obținerea autorizației de

gospodărire a apelor+taxă)

9

TOTAL CAP. 74.02.06 ( Canalizarea și tratarea apelor reziduale ) 9
TOTAL CAP. 74.02 9

Modernizare str. Aleea 2,3 Gârlești (E.T.+D.A.L.I.) 10

Modernizare str. Cornului (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Plopului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Reabilitare și modernizare strada Bucovăț și reabilitare străzi:

Henry Ford,  Părângului (P.T.+ex)
3,915

Reabilitare „strada Coşuna și DE523” și modernizare străzi: Eliza

Opran, Crinului și Aleea I,II,III, Poienii și alee, Alecu Russo,

Codlea, Gârlești, Razelm, Izvorul Rece, Maria Rosetti, Aleea IV

Şimnic (PT+ex.) 

4,500

Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova

(PT+ex.) -acord-cadru
100

Modernizare str. Părângului – extindere (ET+DALI) 4
Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția Bd. Nicolae

Romanescu cu str. Râului și str. Calea Dunării (SF)
15

Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția Bd. Gheorghe Chițu

cu str. Caracal (SF)
10

Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția str. Traian Lalescu

cu str. Dezrobirii (SF)
10

Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția str. Anul 1848 cu

str. General Gheorghe Magheru (SF)
10

Studiu pentru analiza de trafic a unor indicatori de monitorizare

ex-post aferenți proiectelor POR 2007-2013 în mun. Craiova
15

Studiu privind fluxul de călători 81
TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Străzi) 8,687

Achiziție autobuze noi 5,206

TOTAL CAP. 84.02.03.02 (Transport în comun) 5,206
TOTAL CAP. 84.02 13,893

TOTAL GENERAL 59,971

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 Pt. Primar,

Viceprimar,

Mihail Genoiu

 

                                                         Șef Serv. Investiții și Achiziții,

                                                                       Marian Deselnicu

Cap. 84.02 (Transporturi)

Director ex. Dir. Investiții, Achiziții și Licitații, 

                        Maria Nuţă
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                                                               Întocmit,

                                                                Insp. Laura Georgescu
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mii lei 

Amenajare cladire pavilion pentru sectii aferente Spitalului Filantropia
(P.T.+ex.) 1,587

              TOTAL CAP. 66.02             1,587

TOTAL GENERAL 1,587

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 Pt. PRIMAR,

Viceprimar

Mihail Genoiu

Director ex. D.E.F.,
Lucia Ştefan

Întocmit,

         Marian Deselnicu Insp. Laura  Georgescu

                                                                                                    Maria Nuţă

Şef Serv. Investiţii şi Achiziţii,

Anexa nr. 16

      PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE  2017

- BUGETUL LOCAL -

sursa: excedent

Cap. 66.02 (Sanatate)

Director ex. D.I.A.L., 

1 FP-59-03, vers.01



















































































































































































































































































































































            

 

 

 

 

  

Nr. 5606/24.03.2017 

 

Catre, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 

SERVICIUL BUGET 

                                                                                                             

 
 Prin H.C.L nr.786/2013 modificata ulterior prin  H.C.L 41/2017, Consiliul Local 

Municipal a aprobat modalitatea de acordare a unor beneficii de asistenţă socială persoanelor 

aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova începând cu anul 2014. 

 Astfel se vor acorda beneficii sociale sub forma unor pachete cu alimente conţinând 2 l 

ulei, 2 Kg zahăr, 2 Kg făină, 1 Kg orez, 1 Kg mălai următoarelor categorii: 

a)  persoane cu handicap, adulţi şi copii, neinstituţionalizate  

b)  şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui 

loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul  asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c) persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte  venituri  

cumulate până la 520 lei/lună; 

d) persoane beneficiare de venit  minim garantat; 

e) persoane fără venit care au vârsta peste 60 de ani. 

f)  

 Acordarea beneficiilor sociale se va face cu ocazia sărbătorilor  religioase creştine: 

Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. 

 Ţinând cont că din evidenţele DGASPC Dolj,  AJOFM Dolj, Casa Judeţeană de Pensii  

Dolj şi ale autorităţii locale reiese în prezent  un număr de aproximativ 17000 persoane aflate în 

situaţie de risc social pe raza municipiului Craiova, iar costul unui pachet acordat pentru o 

persoană este de 23,65 lei cu TVA. 

 Avand in vedere ca procedura de achizitie a fost deja demarata de Primaria Municipiului 

Craiova, propunem  pentru  anul 2017 alocarea creditelor bugetare în sumă de 670,00 mii lei de 

la capitol 68. Subcapitol 68.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale,Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.02 – Ajutoare sociale în natură. 

 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioana Stoian 

 
 

T.M./ 2ex 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 

Craiova 

Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter 

CUI 36884072 

Tel/Fax: 0251437617,  

serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com 
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Nr. ________/_____2017 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

a cheltuielilor pe anul 2017 

 
Capitolul 685050 Asigurări şi Asistenţă Socială, sumă fundamentată după 

cum urmează: 

TOTAL CHELTUIELI CAP. 685050   3870,00 mii lei 
 

SECȚIUNEA DE FUNCŢIONARE  3735,00  mii lei 
TITLUL I 

Fundamentarea cheltuielilor de personal  

62 posturi 

10.01.01  

Salarii de bază pentru 62 posturi  

Luna februarie  129 000 lei  

Luna martie     157000 lei  

salarii de baza  pentru 36 persoane  in plata  la data curenta  

 157.000 lei  X 9 luni=1.413. 000 lei 

Salarii baza  pentru: 

 -7 posturi superior: 4.931 lei X 7  X 8 luni  = 276.136 lei (concurs) 

 -1 post debutant : 1850 lei X 1 X 8 luni=14.800 lei (concurs) 

-5 posturi conducere X 6076 lei X 6 luni= 182.280 lei 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 

Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter 

CUI 36884072 

Tel/Fax: 0251437617,  

serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com 
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- 13 posturi vacante de executie: 

2 posturi superior X 4931 lei X 6 luni=59.172 lei  

3 posturi principal X 3653 lei X 6 luni=65.754 lei 

4 posturi debutant X 1850 lei  X 6 luni= 44.400 lei 

1 post referent superior X 3245 lei X 6 luni= 19470 lei 

1 psiholog pers contractuala X 2600 lei X6 luni = 15600 lei 

1 muncitor pers contractuala X 1450 lei X 6 luni= 8700 lei 

1 îngrijitor –pers contractuală X 1450 X 6 luni = 8700 lei 

 

 

 TOTAL SALARII DE BAZĂ        2.394.012 lei 

10.01.05 Spor pentru condiţii de muncă 359.102 lei 

din care: 

spor conditii periculoase 15% X 2.394.012 lei = 359.102 lei      

10.01.13  Indemnizaţii de delegare            10.000 lei 

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani         10.000 lei 

(Concedii medicale unitate) 

10.01  Total cheltuieli cu salariile în bani               2.773.114 lei 

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 

 2.763.114 lei X 15,8% = 436.572 lei 

10.03.02 Contribuţii de asigurări sociale de şomaj 

2.763.114 lei  X 0,5% = 13.816 lei 

10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 

2.763.114 lei X 5,2% = 143.682 lei 

10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale 

2.763.114 lei X 0,159% = 4.393 lei 

10.03.06 Contribuţii pentru concedii medicale şi indemnizaţii 
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2.763.114 lei X 0,85% = 23.486 lei 

10.03  TOTAL CONTRIBUŢII= 621.949 lei 

10 CHELTUIELI DE PERSONAL= 3.395.063 lei ~ 3.395,00 mii lei 

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2017 s-a făcut ţinând cont 
de legislaţia în vigoare pentru anul 2017, respectiv O.U.G. 2/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, care 
prevede majorarea cu 20% a salariilor începând cu 01.02.2017. 

Ținând cont de faptul ca Direcția Publica Comuniară de Asistenta Sociala a 
Municipiului Craiova a dobândit personalitate juridica in  anul 2017 si luând in 
considerare modificările legislative intervenite in domeniul asistentei si protecției 
sociale care au dus la suplimentarea activitatilor (anchete sociale, situatii de intocmit, 
monitorizari, planuri de servicii, rapoarte privind persoanele cu dizabilitati, copii aflati 
in situatii cu risc social)  pentru a asigura buna funcţíonare a instituíei,   fundamentarea 
cheltuielilor de personal la efectivul necesar, s-a făcut pentru un număr de 62 de 
posturi. 

Titlul II BUNURI SI SERVICII 

 

cod 20 Bunuri şi Servicii sunt necesari 340,00 mii lei pentru achitarea 
facturilor la utilităţi precum si a celorlalte cerinţe necesare funcţionarii serviciului după 
cum urmează: 

La articolul 20.01 Bunuri şi Servicii sunt necesari 255,00 mii lei pentru 
următoarele alineate: 

- 20.01.01 furnituri de birou sunt necesari 50,00 mii lei pentru cumpărarea 
imprimatelor (registre, fișe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, 
nir-uri, agrafe, capse, lipici,etc) şi rechizitelor necesare la imprimarea ordonanţărilor, 
ştatelor de salarii, ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, 
la întocmirea documentaţiilor pentru achiziţii publice şi a situaţiilor care se raportează 
lunar, sau ori de câte ori este nevoie, etc. De asemena prin H.C.L.786/2013 a fost 
aprobată modalitatea de acordare a unor beneficii de asistenţă socială persoanelor 
aflate în situaţia de risc social, cu ocazia sărbătorilor religioase creştine: Sărbătoarea 
Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. Astfel că un număr de 17000 de 
beneficiari sunt înştiinţati cu privire la activitatea de distribuire a acestora. Totodată, în 
perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie- 31 decembrie se acordă ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, gaze, termoficare, energie electrică, întocmindu-se 
documentaţie pentru un număr de 15000 de beneficiari.  

- 20.01.02 materiale pentru curăţenie sunt necesari 5,00 mii lei 
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- 20.01.03 încălzit iluminat şi forţă motrică sunt necesari 40,00 mii lei 
pentru achitarea facturilor de utilităţi la Termoficare, ENGI şi CEZ Vânzare 
SA. 

- 20.01.04 apa, canal salubritate, sunt necesari 10,00 mii lei pentru 
achitarea facturilor de utilităţi la apa rece şi salubritate.  

- 20.01.08 poștă și telecomunicaţii, radio, T.V., internet  sunt necesari 
100,00 mii lei: 

*pentru achitarea facturilor de telefon, fax, internet 19,00 mii lei 

*pentru expedierea a 90.000 plicuri sunt necesari 81 mii lei. 

-20.01.30 alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare sunt 
necesari 50,00 mii lei pentru refilluri, tonere, cheltuieli pentru întreţinerea şi 
actualizarea programelor informatice (asistenţă tehnică), realizarea, gazduirea, 
managementul de securitate şi mentenanţa unui portal web, mentenanţa 
aplicaţiei de management documente-sistem informatic de registratură, 
actualizare program legislatie, întreţinerea şi repararea calculatoarelor 
,echipamente periferice si a aparaturii birotice, cheltuieli pentru întreţinerea şi 
repararea curentă a mijloacelor de transport, spălare, gresare, revizii tehnice, 
actualizare program legislativ, actualizare program contabilitate, efectuarea 
lucrărilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie, întreţinere aere condiţionate, 
purificatoare de apă, mentenanţa sistem de alarma şi supraveghere, încărcare si 
verificare stingătoare, truse medicale,etc. 

La articolul 20.02 Reparaţii curente  sunt necesari 5,00 mii lei pentru:  

- lucrări de igienizare (zugrăvit, vopsit, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice, 
alte lucrări de întreţinere). 

 
La articolul 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar sunt necesari 30,00mii lei: 

- 20.05.30- Alte obiecte de inventar fiind necesară suma de 30 mii lei pentru 
achiziţionarea următoarelor: 
* 11 calculatoare+monitoare X 2.400 lei = 26.400 lei 
* 5 imprimante multifuncționale X 500 lei = 2.500 lei 
* casă de bani = 1.000 lei 
* instinctoare incendiu 
* stampile 

La articolul 20.06 Deplasări sunt necesari 10,00 mii lei pentru: 
 
- 20.06.01 deplasări interne sunt necesari 10,00 mii lei pentru asigurarea 

transportului, cazării și mesei pentru delegațiile de serviciu. 
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La articolul 20.12 Consultanță și expertiză sunt necesari 10,00 mii lei pentru 
certificarea ISO. 
 
La articolul 20.13 Pregătire profesională sunt necesari 5,00 mii  lei, 

contravaloarea cursului de pregătire profesională achiziții publice,protecția muncii etc. 

La articolul 20.14 Protecția muncii sunt necesari 4,00 mii lei pentru cheltuielile 
ocazionate cu protecţia muncii şi cu medicina muncii. 

La articolul 20.30 Alte cheltuieli sunt necesari 21,00 mii lei defalcaţi pe alineate: 

- 20.30.01 reclama și publicitate sunt necesari 3 mii lei reprezentand cheltuieli 
ocazionate de publicitatea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, diverse 
comunicate catre presa locală. 
 

- 20.30.30 alte cheltuieli fiind necesari- 18,00 mii lei 
   - 6,00 mii lei pentru analizele medicale obligatorii ale personalului, precum  şi 
alte cheltuieli  
 

 - 12,00 mii lei pentru achiziționarea de plase  personalizate pentru acordarea 
beneficiilor sociale conform HCL nr. 786/2013 cu ocazia sărbătorilor religioase 
crestine: Sărbătoarea Paștelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului unui număr 
de 17.000 persoane. 
 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 135,00  mii lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL 

Titlul XII  ACTIVE NEFINANCIARE 

 

 

La articolul 71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 
sunt necesari 112,00 mii lei astfel: 

Pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor şi o colaborare mai eficienta între salariaţii 
direcţiei, este necesar achiziţionarea a trei servere necesare pentru cele trei servere precum si 
pentru instalarea programelor informatice ce vor fi achizitionate: 

* Server+periferice, preţ-62.000 lei 
 
Având în vedere că la sediul direcţiei din Str. Teilor, nr. 16 centrala termică este 
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nefuncţională, este necesar achiziţionarea unei noi  
 
*Centrale termice- murala in condensare, preţ- 4.000 lei 
 
Activităţile din cadrul direcţiei presupun zilnic program de lucru cu publicul. 

Menţionăm că, la ghişeele instituţiei se prezintă persoane din toate mediile sociale pentru a 
solicita asistenţă şi protecţie socială, respectiv din rândul familiilor şi persoanelor singure 
aflate în nevoie, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice şi a celor fără adăpost. În 
anumite cazuri pot exista situaţii în care aceştia   poate avea un limbaj sau comportament 
agresiv. De asemenea, timp de o săptămână/lună, la sediul din Str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, 
parter, se eliberează un nr. de 1650 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun 
pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi 
asistenţi personali profesionişti ai acestora din municipiul Craiova. Precizăm că, sediul este 
asigurat doar pe jumătate contra efracţiei cu grilaje, acestea existând decât la ferestrele şi uşa 
care asigură accesul spre ghişeele unde se distribuie abonamente. Aşadar pentru o bună 
funcţionare şi desfăşurare a activităţilor, precum şi pentru siguranţa petenţilor şi a 
fucţionarilor publici,  este necesar pentru trei sedii ale direcţiei, respectiv sediul din Str. 
Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, sediul din Craioviţa Nouă, bl. 65A1, parter şi cel din Str. 
Teilor, nr.16 achiziţionarea pentru fiecare a câte un   

 
 
*sistem de supraveghere video, preţ 5.049X3~16000 lei. 
 
* sistem de alarmare la efracţie, preţ 9.707X3~30000 lei 

La articolul 71.01.30 Alte active fixe sunt necesari 23,00 mii lei astfel: 

În cadrul direcţiei se efectuează plata salariilor personalului angajat, plata salariilor 
asistenţilor personali precum şi plata indemnizaţiilor lunare, iar pentru o evidenţă clară şi o 
monitorizare eficientă a acestor drepturi este necesar achiziţionarea de Software specializat -
sistem informatic integrat pentru contabilitate (licente software, Sistem Integrat pentru 
Contabilitate si Buget cuprinde urmatoarele module software: •Contabilitate •Angajamente-
Ordonantari •Casa, banca, furnizori •Gestiune stocuri (materiale si ob.inventar) •Mijloace fixe 
•Buget si Dare Seama b), Sistem Integrat pentru Personal Salarizare cuprinde urmatoarele 
module software: •Modul Personal (fise de personal, state de functii, state de personal etc.) 
•Modul Dosarul Functionarului Public •Modul Salarizare (state de plata, fluturasi, carduri, 
declaratii CAS, somaj, sanatate, fise fiscale) •Modul Viramente pretul maximal) 

* Software specializat -sistem informatic integrat pentru contabilitate, preţ 
13.000 lei 

În cadrul direcţiei se primesc un număr mare de cereri pentru acordarea de beneficii 
sociale care trebuie înregistrate,  fiind necesar achiziţia unui  

* Aplicaţie de management documente-Sistem informatic de registratură, preţ 
10.000 lei 
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TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALA 
 

        1. Capitol 65.02 –Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 

             Titlu 57 - Articol 57.02, Alineat 57.02.03 – Tichete sociale pentru 
grădiniţă. 

 

         Potrivit Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, se instituie stimulentul 
educaţional sub formă de tichete sociale,  suportat din sume defalcate din TVA şi 
alocate bugetului local cu această destinaţie.  

         La estimarea necesarului de credite, s-a avut în vedere următoarele: 

- numărul copiilor din familii defavorizate, cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, aflaţi în 
baza de date conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei precum şi a potenţialilor beneficiari. 

- valoarea nominală lunară a tichetului social, de 0,1 ISR respectiv 50 lei. 

        În anul 2017, solicităm pentru plata tichetelor sociale un credit bugetar în sumă de 
334,00 mii lei.            

             

2. Capitol 66 – Sănătate. Subcapitol 66.50 – alte cheltuieli în domeniul 
asigurării şi asistenţei sociale – transport donatori. 

Titlu 57 - Articol 57.02, Alineat 57.02.02 – ajutoare sociale în natură. 

             

Prin Dispoziţia Primarului nr. 7220/2014, a fost aprobată decontarea, începând 
cu 01.10.2014 a cheltuielilor de transport în comun, dus-întors, efectuate de către 
donatorii de sânge pentru deplasarea în ziua donării, între localitatea de 
domiciliu/reşedinţă şi Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova. 

           Totodată autoritatea locală are obligatia de a suporta 50% din contravaloarea 
abonamentului pe mijloacele de transport în comun pe o perioadă de o lună conf HG nr 
1364/2006 pentru donatorii de sânge cu domiciliul în municipiului Craiova. 

           Întrucât suma folosită pentru decontarea acestor cheltuieli pe anul 2016, a fost 
de 12798 lei, pentru anul 2017 solicităm un credit bugetar de 14,00 mii lei. 
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    3.  Capitol 66- Sănătate. Subcapitol 66.08.00.10-Servicii de sănătate publică-
mediator sanitar 

 

Evidenţiem mai jos sumele necesare pentru plata acestuia pe anul 2017 defalcat 
pe alineate:                            

                                                                                                mii lei 

Rând Denumirea indicatorilor Cod 
Prevederi an 

2017 

1 TOTAL CHELTUIELI  40,00 

2 
SECŢIUNEA DE 

FUNCŢIONARE(COD 01+79+84) 
 40,00 

3 
CHELTUIELI 

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55
+57+59) 

01 40,00 

4 
TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL(COD 10.01 la 10.03) 
10 40,00 

5 
Cheltuieli salariale în bani (cod 
10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 

1001 32,00 

6 Salarii de bază 10.01.01 28,00 

7 Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 4,00 

8 Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 8,00 

9 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 6,00 

10 
Contribuţii de asigurări sociale de 

sănătate 
10.03.03 2,00 
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      4.Capitol 68. Subcapitol 68. 05 – Prevenirea excluderii sociale 

     Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidenţă un 
număr de 814 persoane care beneficiază de indemnizaţie lunară echivalentă cu salariul 
net al asistentului social debutant din unităţile bugetare şi asigură plata  indemnizaţiei 
primite de persoana cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului 
personal. 

Creditele bugetare utilizate în anul 2016 pentru plata acestor beneficii de asistenţă 
socială au fost de 9680,00 mii lei. 

Ţinând cont de creşterea salariului minim pe economie începând cu 01.02.2017  
la suma de 1450 lei şi implicit a indemnizaţiei lunare la suma de 1065 lei, de ritmul 
mediu de creştere al numărului beneficiarilor de indemnizaţii, a eventualelor 
modificări care pot interveni la dosarele aflate în plată-decese, încetări la cerere, treceri 
la alt grad  de handicap, cererii indemnizaţiei lunare de către beneficiari urmare 
emiterii de noi certificate de încadrare în grad de handicap” grav cu asistent personal” 
de către Comisiile de evaluare în baza prezentării de Sentinţe Judecătoreşti precum şi 
acordarea indemnizaţiei pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, 
solicităm pentru anul în curs un credit bugetar în sumă de 10000,00 mii lei pentru un 
nr. de 880 beneficiari de indemnizaţie lunară.  

        

5. Capitolul 68. - Subcapitolul 68. 05-Asistenţă   socială pentru familie şi copii-
Titlul 10, Articol 10.01 

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidenţă 
asistenţi personali încadraţi cu contract de muncă pe perioadă determinată şi 
nedeterminată, funcţie de certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de 
Comisiile de evaluare de specialitate care primesc, începând cu luna decembrie 2016, 
un salariu de bază conform prevederilor Legii nr. 250/2016 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în care este 
inclus şi sporul de vechime corespunzător tranşei de vechime în muncă. 
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Creditele bugetare utilizate în anul 2016 pentru plata acestor  salariaţi au fost de 
8480,00 mii lei. 

       Ţinând cont de creşterile salariale începând cu luna decembrie 2016 conf. Legii nr. 
250/2016, de creşterea  salariului de bază minim brut garantat în plată începând cu 
01.02.2016, la suma de 1450 lei, de ritmul mediu de creştere al numărului asistenţilor 
personali, a eventualelor modificări care pot interveni la dosarele aflate în plată-
decese, încetări la cerere, treceri la alt grad  de handicap,  estimăm ca fiind necesară 
pentru un număr de 500 asistenţi personali suma de 11134,00 mii lei.  

Menţionăm că în anul 2017, este necesar ca asistenţii personali să efectueze 
următoarele analize medicale: ex. coprobacteriologic, ex. coproparazitologic, clinic şi 
fişa de aptitudine, suma estimată pentru suportarea acestor examene fiind de 20,00 mii 
lei. 

Evidenţiem mai jos sumele necesare pentru plata acestora pe anul 2017 defalcate 
pe alineate: 

                                                                                                  mii lei 

Rând Denumirea indicatorilor Cod 
Prevederi 
an 2017 

1 TOTAL CHELTUIELI  11142,00 

2 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE(COD 
01+79+84) 

 11142,00 

3 
CHELTUIELI 
CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

01 11142,00 

4 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 
10.01 la 10.03) 

10 11134,00 

5 
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 
10.01.16+10.01.30) 

1001 9090,00 

6 Salarii de bază 10.01.01 9090,00 

7 Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 2044,00 

8 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 1436,00 

9 Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 45,00 

10 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 472,00 
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11 
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă 
şi boli 

10.03.04 14,00 

12 Contribuţii pt concedii şi indemnizaţii 10.03.06 77,00 

13 Bunuri şi servicii(cod 20.01.01 la 20.30.30) 20 8,00 

14 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii(cod 20.30.30) 20.30.30 8,00 

 

 

 

6.  Capitol 68. Subcapitol 68.15 - Prevenirea excluderii sociale, Paragraf        
68.02.15.01 – Ajutor social.  

   Titlu 57 – Articol 57.02., Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar. 
          
        Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare, fondurile necesare pentru plata ajutorului social  
se suportă din bugetul de stat prin Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
        În ceea ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor 
social, acesta se suportă din sume defalcate din TVA, iar ajutorul de urgenţă pentru 
familiile şi persoanele care se află în situaţii deosebite, se suportă din bugetul local.     
 
       Funcţie de veniturile ce se preconizează a se realiza în anul 2017 solicităm 
repartizarea sumei de 53.00 mii lei ce va fi defalcată atât pentru plata ajutorului bănesc 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii de venit minim garantat cât şi 
pentru acordarea de ajutoare de urgenţă după cum urmează: 
 

A. Ajutor bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne.  
 

         Potrivit OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece, familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social şi 
care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, au 
dreptul la ajutor bănesc în cuantum de 58 lei lunar, drept care se stabileşte şi se achită 
o singură dată pentru toată perioada sezonului rece, respectiv noiembrie-martie, funcţie 
de luna în care s-a stabilit dreptul de ajutor social.  

La estimarea necesarului de credite pentru plata ajutorului bănesc pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne s-au avut în vedere următorii factori: 
- numărul potenţial de beneficiari în perioada ianuarie-martie 2017 şi noiembrie 2017 – 
martie 2018; 
- indexarea cuantumului ajutorului bănesc de la 58 lei lunar la aproximativ 61 lei lunar.  

   În anul 2017, solicităm pentru plata ajutorului bănesc pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri suma de 25,00 mii lei. 
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B. Ajutoare de urgenţă.    
                                                                                                  

Potrivit art.28 alin 2, 4 – 5 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat 
cu modificările şi completările ulterioare, primarii pot acorda, din fondurile 
prevăzute în bugetul local:       
       - ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente;     
       - ajutoare de înmormântare urmare decesului persoanelor din familiile 
beneficiare de venit minim garantat;                 
       - ajutoare financiare pentru alte situaţii deosebite care au fost stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2011. 
        În anul 2016 un număr de 58 cetăţeni ai municipiului Craiova s-au adresat 
autorităţii locale solicitând sprijin financiar, situaţia socio-financiară şi medicală a 
acestora fiind reflectată în ancheta socială efectuată la domiciliul acestora, 
cuantumul ajutoarelor de urgenţă  stabilit prin dispoziţia primarului în limita 
fondurilor aprobate în bugetul local, fiind între 200 - 1.000 lei. 

Pentru anul 2017 solicităm un credit bugetar în sumă de 28,00 mii lei. 
 

        7.  Capitol 68. Subcapitol 68.15 – Prevenirea excluderii sociale, Titlu 57- 
Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 
 
Ajutor bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru familiile şi persoanele 
singure altele decât cele beneficiare de ajutor social 
 
         În conformitate cu OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece, familiile şi persoanele singure beneficiază de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, stabilirea dreptului la încălzirea locuinţei cu lemne se 
face o singură dată pentru perioada sezonului rece iar plata se efectuează lunar. 
           Sumele necesare solicitate sunt transferate către bugetul local de la Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, autoritatea locală efectuând plata drepturilor 
băneşti. 
          În anul 2016 au primit aceste drepturi un nr. de 350 titulari, creditul utilizat 
pentru plata acestui beneficiu de asistenţă socială fiind de  56.426,00 lei. 
         În anul 2017 pentru perioada ianuarie–martie şi noiembrie-decembrie estimăm 
stabilirea drepturilor băneşti de încălzirea locuinţei cu lemne pentru un nr. de 
aproximativ 400 beneficiari pentru care solicităm un credit de 200,00 mii lei.  
  
      8. Capitolul 68. Subcapitol 68.15 – Prevenirea excluderii sociale, Paragraf 
68.02.15.01 – Ajutor social 

Titlu 57 – Articol 57.02. 01, Alineat 57.02.01  – Ajutoare sociale în numerar  
 
 Potrivit OUG. nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece, coroborat cu HCL nr.153/2016, pentru consumatorii  vulnerabili din 
Municipiul Craiova care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, se 
acordă ajutoare lunare şi din bugetul local pe perioada sezonului rece – 5 luni.  
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 Având în vedere că la nivelul lunii noiembrie 2016 au fost înregistrate un număr 
de 8562 cereri pentru care a fost stabilit ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei, 
solicităm pentru plata acestor ajutoare un credit bugetar în sumă de 3300,00 mii lei, 
aferent perioadei noiembrie – decembrie 2016, ianuarie – martie 2017, care va fi 
utilizat pentru plata acestui beneficiu de asistenţă socială. 
 

9. Capitol 68. Subcapitol 68.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 
asistenţei sociale – ÎNHUMĂRI.  

Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar. 
 
 Cheltuielile cu înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare de 
ajutor social, persoane fără susţinători legali cât şi a celor neidentificate, care se află în 
evidenţa Spitalului Clinic nr. 1 se suportă din bugetul local, în baza situaţiilor lunare 
privind cheltuielile pentru groapă, coşciug, stâlp şi transport transmise de către 
RAADPFL Craiova, în anul 2016 un nr. de 16 de persoane solicitând acordarea de 
ajutoare de deces. 
         Pentru anul 2017 propunem alocarea unui credit bugetar în sumă de 10,00 mii 
lei. 
 

 
10. Capitol 68. Subcapitol 68.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei sociale.  
Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.02.01 – Ajutoare sociale în natură- 

Transport persoane cu handicap  
 

        Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006, republicată, reglementează drepturile şi 
obligaţiile persoanelor cu handicap care sunt acordate în scopul integrării şi incluziunii 
sociale a acestora. 
         Potrivit actului normativ sus-menţionat, categoriile de persoane care beneficiază 
de gratuităţile pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile de transport urban, 
sunt stabilite în art. 23 alin.2  şi anume: 
     - persoanele cu handicap grav şi accentuat; 
     - însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 
     - însoţitorii copiilor cu handicap accentuat , în prezenţa acestora; 
     - însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat , în prezenţa acestora; 
     - asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
     - asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat 
      În anul 2016 au primit aceste drepturi un nr. de 1500 titulari/lună, creditul utilizat 
pentru plata acestui beneficiu de asistenţă socială fiind de  _________ lei. 
       Estimăm  pentru  anul 2017, suma de 1010 mii lei  necesară pentru plata 
transportului  în comun pe toate liniile de transport urban pentru categoriile de 
persoane menţionate mai sus. 
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       11. Capitolul 68. Subcapitol 68.50. – Alte cheltuileli în domeniul asigurărilor 
şi asistenţei sociale 

1. Titlul 59 – Alte cheltuieli 
Articol 59.11 – Asociaţii şi fundaţii 
 

  
 

        A. Prin H.C.L nr. 257/2006 s-a aprobat Acordul de Parteneriat cu Arhiepiscopia 
Craiovei şi Asociaţia “Vasiliada” în vederea depunerii Proiectului  având ca obiect 
înfiinţarea “Centrului Social de Urgenţă Sfântul Vasile pentru persoanele fără 
adăpost din Municipiul Craiova”, finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, în cadrul Programului de Interes Naţional “Combaterea excluziunii 
sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”.  
 Contribuţia Consiliului Local al Municipiului Craiova stabilită prin H.C.L. nr. 
257/2006 şi prevăzută în bugetul proiectului, este atât în natură respectiv imobilul 
situat in Str. Râului nr. 42 cât şi  în  suportarea costurilor de funcţionare  a Centrului 
Social, în  cuantum de 300000 lei. Prin  H.C.L. nr.331/2014, s-a aprobat prelungirea 
duratei de valabilitate  a acordului de parteneriat pe o perioadă de 5 ani  şi majorarea 
contribuţiei anuale a Consiliului Local al Municipiului Craiova  de la suma de 300,00 
mii lei la suma de 400,00 mii lei începând cu 01.01.2015. 

Totodată, începând cu 01.05.2017 în sedinţa ordinara a CLM Craiova din data 
de 26.01.2017, s-a aprobat alocarea sumei de 55 mii lei pentru asigurarea pazei 
centrului în continuare  pe timpul nopţii. 
 În vederea suportării costurilor de funcţionare pe anul 2017 solicităm alocarea 
sumei de 422,00 mii  lei pentru „Asociaţia Vasiliada Craiova”. 
 B. Prin H.CL. nr. 253/2015 s-a aprobat Protocolul de Colaborare cu Agenţia 
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Dolj, în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părţi, potrivit 
competenţelor stabilite prin documentele lor de înfiinţare, în vederea desfăşurării de 
activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea 
obiectivelor propuse prin documentele programatice elaborate la nivel local. 
 În vederea realizării obiectivelor cuprinse în documentele programatice 
naţionale şi locale şi pentru creşterea impactului acţiunilor în domeniul politicilor 
antidrog la nivel local, potrivit Convenţiei de colaborare, obligaţia Consiliului Local 
Municipal este aceea de a stabili în bugetul local aportul financiar pentru plata 
serviciilor de prevenire a consumului de droguri pe cele trei arii de intervenţii: şcoală, 
familie şi comunitate. 
 În vederea suportării costurilor necesare pentru proiectele şi campaniile de 
prevenire în şcoală, familie şi comunitate solicităm, pentru anul 2017, alocarea sumei 
de 6,00 mii lei. 
          C. Prin H.C.L nr.155/2016 s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local în baza Legii nr.34/1998, procedura de parcurs a Comisiei, precum şi 
Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile 
de evaluare, prevăzute în grila de evaluare, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
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personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în 
vederea acordării unor subvenţii de la bugetul local. 
       De asemenea prin H.C.L. 156/2016 s-au aprobat categoriile de servicii sociale, 
precum şi cheltuielile eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2017, a asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, a căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul 
Craiova. 
        Menţionăm că până la sfârşitul anului 2016 nu a fost selecţionată nici o 
asociaţie/fundaţie pentru a beneficia de prevederile  Legii menţionate mai sus. 
        Deoarece la art.II  punctul 18  din HGR nr. 725/2016 se prevede că, Consiliul 
Local Municipal poate organiza şi selecţii ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute 
în buget cu această destinaţie, estimăm a fi prevăzută în bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2017, suma de 70,00 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Executiv, 
Ioana Stoian 

 
 
  





















































































































MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei                           
NR. 2632/              .2017                                                              
            Vizat, 

                        Director Executiv 

                                                                      Lucia Ştefan 
                         
  
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
”Achiziţie autobuze noi”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017. 

 
1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii 

capitale aferente activelor fixe) - maşini, echipamente şi mijloace de transport. 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

În conformitate cu prevederile art.17, alin (1), lit. k) din Legea nr.92/2007, a serviciilor de transport 
public local, consiliile locale au ca atribuţie finantarea sau, dupa caz, contractarea ori garantarea, în 
condiţiile legii, a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiţii vizând dezvoltarea şi 
eficientizarea serviciilor de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi 
extinderea sistemului de transport public local aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. 

În anul 2014 a fost încheiat acordul cadru nr. 94172/27.06.2014 între Municipiul Craiova, în calitate 
de achizitor, şi asocierea S.C. Solaris Bus&Coach S.A.-S.C. IAC Management S.R.L., în calitate de 
furnizor, având ca obiect achiziţia a 50 de autobuze noi pentru o perioada de 4 ani. În anul 2014, prin 
contractul subsecvent de furnizare nr.1 la acordul cadru au fost achiziţionate 17 autobuze cu valoarea totală 
de 18.440.784 lei(inclusiv TVA), iar în anul 2015, prin contractul subsecvent de furnizare nr.2 la acordul 
cadru au fost achiziţionate 7 autobuze cu valoarea totală de 7.593.264 lei(inclusiv TVA). 

  În vederea continuării acestei achiziţii, propunem pentru anul 2017 asigurarea sumei de 5.206 mii lei 

necesară pentru achiziţia a 5 autobuze.  
4. Informaţii financiare: 

a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 52.051 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 

84.02. 
b) creditele de angajament: 52.051 mii lei 
c) creditele bugetare: 5.206 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 4 ani 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local 
şi Siguranţa Circulaţiei. 

7.  
                         DIRECTOR EXECUTIV,                 ŞEF SERVICIU, 
                         Delia Ciucă                  Iancu Claudiu 
 
                 Întocmit, 
           insp. Dorel Vladu 
 
 V.D./2ex                          
                        FP-59-01. Vers. 03 





MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei                           
NR. 12142/              .2017                                                              Vizat, 

                        Director Executiv 

                                                                      Lucia Ştefan 
                      
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
” Achiziţie cu montaj firmă luminoasă denumire pasaj, Pasajul „Universităţii””  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017. 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

 Conform art. 2 din HCL nr. 665/14.11.2013, a fost aprobată  atribuirea denumirii Pasajul 

“Universităţii”, pasajului subteran din municipiul Craiova. Pentru semnalizarea corespunzătoare a acestui 
obiectiv de investiţii, este necesară achiziţia unor firme cu această denumire, care să respecte prevederile 
actuale în materie de urbanism, aceste firme urmând să fie montate pe cele două frontoane ale pasajului 
subteran. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2017 alocarea sumei de 11 mii lei, 
necesară pentru realizarea acestei achiziţii.  
4. Informaţii financiare: 

a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 11 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară  

51 02 01 03 71 01 03 
b) creditele de angajament: 11 mii lei 
c) creditele bugetare: 11 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  

- denumirea se va realiza folosind litere volumetrice 
- iluminarea literelor se va face din interior folosind leduri de mare putere 
- sursele de tensiune se vor amplasa într-un tablou electric, prevăzut cu elemente de protecţie 

b) stadiul fizic al obiectivelor: -  
6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi 

Siguranţa Circulaţiei. 
 

                         DIRECTOR EXECUTIV,                       ŞEF SERVICIU, 
                         Delia Ciucă                        Claudiu Iancu 
 
                        Întocmit, 
                                                                                                         insp. Dorel Vladu 
 
 
 
 
 
 
V.D./2ex                         FP-59-01. Vers. 03 
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                        Director Executiv 

                                                                      Lucia Ştefan 

 
                          

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
” Studiu privind fluxul de călători în municipiul Craiova”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017. 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii capitale 
aferente activelor fixe) – alte active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

 În conformitate cu prevederile art.4, lit. a) din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei 
Administrative nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007, autorităţile locale au atribuţia să evalueze fluxurile de transport de persoane 
pe baza unor studii de specialitate asupra cerinţelor de transport public local, în prezent şi pentru o 
perioadă de minim 5 ani. În urma derulării  procedurii de achiziţie publică, a fost încheiat contractul de 
achiziţie publică de servicii nr. 208066/19.12.2016, între Municipiul Craiova în calitate de achizitor şi 
Universitatea din Craiova, în calitate de prestator. Valoarea acestui contract este de 67.800 lei(exclusiv 
TVA) iar termenul de prestare a serviciilor este de maxim 120 zile de la data semnării contractului. 
 Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2017 alocarea sumei de 81 mii lei, 
necesară pentru plata serviciilor prevăzute în contract. 

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 81 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară  

84 02 03 03 71 01 30 
b) creditele de angajament: 81 mii lei 
c) creditele bugetare: 81 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 4 luni 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  

- determinarea volumului actual de deplasări cu transportul public local de călători 
- realizarea unui sondaj de opinie în rândul cetăţenilor municipiului Craiova referitor la 

satisfacerea nevoilor de transport public local de călători 
- prognoza dezvoltării transportului public local de călători pe termen scurt şi mediu (5-10 ani) 
- optimizarea traseelor sistemului de linii de transport public local de călători (inclusiv grafice de 

circulaţie şi capacităţi de transport ale vehiculelor) 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi 
Siguranţa Circulaţiei. 
 

                         DIRECTOR EXECUTIV,                       ŞEF SERVICIU, 
                         Delia Ciucă                        Claudiu Iancu 
 
                        Întocmit, 
                                                                                                         insp. Dorel Vladu 
 
 
V.D./2ex                         FP-59-01. Vers. 03 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36344 /            

 

 

 
                                                                                             Vizat, 
                                                                                                Director executiv D.E.F. 
                                                                                                       Lucia Ștefan 
 
  
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 „Amenajare clădire str. A. I. Cuza nr. 1” (as.th.+execuție)   
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 350/31.07.2014 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Construcția a fost supusă la evenimente majore 

(cutremurele din 1908, 1940, 1977, 1986 și 1990) afectând structura de rezistență și fațadele clădirii, 
însă după nici unul dintre acestea nu au fost făcute intervenții importante asupra acesteia. În urma 
analizei la fața locului s-au constatat următoarele probleme: fisuri majore în ziduri, acoperișul este 
afectat de infiltrații de ape meteorice, suprafețe mari de zidărie portantă prezintă degradări, desprinderi 
și ieșiri din plan vertical, exfolieri de tencuială și umezeală în pereți, elemente de ornament deteriorate 
etc. Se poate concluziona că structura corespunde doar parțial. Valoarea estimată pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiții este de 22.423,489 mii lei (fără TVA), iar durata estimată de realizare de 36 
luni. Pentru demararea procedurii de achiziție publică, propunem includerea în Programul de Investiţii 
Publice al anului 2017 a sumei de 100 mii lei, diferenţa alocându-se după încheierea contractului şi în 
anii următori.  

4. Informații financiare:   
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 26.465 mii lei; 51.02.01.03.71.01.01 
b) creditele de angajament: 26.465 mii lei 
c) creditele bugetare:  100 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 36 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  amenajarea clădirii din str. A. I. Cuza nr. 1 
b) stadiul fizic al obiectivelor: execuție 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 41852 / 24.03.2017 

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

  
  

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție centrală termică 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 4848/14.03.2017 primită de la Direcția 

Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova s-a solicitat achiziționarea unei centrale termice în 
vederea desfășurării în condiții optime a activității. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem 
includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 4 mii lei, în vederea achiziționării 
acestui obiectiv de investiţii. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 4 mii lei; 68.02.50.50.71.01.02 
b) creditele de angajament: 4 mii lei 
c) creditele bugetare:  4 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova  
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36340/             

 

 

 
                                                                                             Vizat, 
                                                                                                Director executiv D.E.F. 
                                                                                                       Lucia Ștefan 
 
  
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 „Reabilitare și modernizare Centru de Recuperare Lunca, B-dul Știrbei Voda nr. 106” (P.T. + executie)   
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 69/26.02.2015 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Reabilitarea și modernizarea centrului de recuperare din 

Luncă  este necesara pentru asigurarea condițiilor de antrenament pentru echipele de fotbal. În anul 
2016 a fost realizata prima etapa, și anume realizarea a doua terenuri de antrenament (contract nr. 
147814/05.10.2015 în valoare de 1.591.380,24 lei fără TVA). În luna noiembrie anul 2016 a fost 
demarata procedura de achiziție publica pentru a doua etapa a investiției, constând din reabilitarea și 
modernizarea clădirilor. Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 6.681 
mii lei, iar durata estimata de realizare de 8 luni. Pentru începerea acestui obiectiv de investiții, 
propunem includerea in Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a sumei de 1.500 mii lei, 
diferenţa alocându-se la următoarele rectificări bugetare şi/sau în anul următor.  

4. Informații financiare:   
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 8.831 mii lei; 51.02.01.03.71.01.01 
b) creditele de angajament: 8.831 mii lei 
c) creditele bugetare:  3.405 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 11 luni  
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  reabilitarea și modernizarea Centrului de Recuperare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: executie 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  36397 / 

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție cilindru compactor 0,8 tone 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 150 mii lei, în vederea achiziționării  unui cilindru 
compactor 0,8 tone. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 150 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 150 mii lei 
c) creditele bugetare:  150 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36362 / 

 

 

                                                                                             Vizat, 
                                                                                      Director executiv D.E.F. 
                                                                                              Lucia Ștefan 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  
 „Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului Filantropia”  

(P.T.+executie) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 

alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 70/26.02.2015 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: S-a aprobat relocarea a 5 secții din componenta 

Spitalului Filantropia în construcțiile situate la limita estica a incintei Spitalului „Victor Babeș” către str. 
Sărari. În anul 2015 a fost încheiat contractul nr. 167510/10.11.2015 în valoare de 27.109,212 mii lei 
(fără TVA), din care proiectul tehnic a fost finalizat în data de 08.03.2016. Menționăm ca în anul 2016 
a fost achitata suma de 17.940,308 mii lei pentru derularea contractului. Astfel, propunem includerea 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 a sumei de 14.617 mii lei pentru finalizarea 
contractului. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 32.558 mii lei; 66.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 32.558 mii lei 
c) creditele bugetare:  32.558 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 12 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: amenajare clădire pavilion  
b) stadiul fizic al obiectivelor: executie  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36365 /           

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 
 
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 „Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului Filantropia” - aviz tehnic de 
racordare la rețeaua electrică   

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 
active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   construcții 

2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 70/26.02.2015 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Pentru racordarea la furnizorul de energie electrică a 

investiției mai sus menționate a fost încheiat contractul nr. 3200034740/2016 în valoare de 524.383,11 lei. 
Întrucât în anul 2016 s-a achitat suma de 265 mii lei, propunem includerea în Programul de Investiţii 
Publice al anului 2017 a  sumei de 260 mii lei, reprezentând diferenţa de plată la contract. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 525 mii lei; 66.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 525 mii lei 
c) creditele bugetare:  260 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 12 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: obținere aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică   
b) stadiul fizic al obiectivelor: executie  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. 35073/___/03/2017  

 
Vizat, 

Direcția Economico-Financiară, 
Director executiv 

Lucia Ștefan 
 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Achiziție cu montaj pompe tocătoare” – Colegiul Național Carol I (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): 
masini, echipamente si mijloace de transport 
2. Act normativ aprobare indicatori:- 
3. Necesitate și oportunitate: Colegiul Național Carol I solicită achiziționarea a două pompe 
tocătoare necesare pentru evacuarea apelor menajere de la demisolul unității de învățământ. 
Pentru includerea obiectivului de investiţii în Programul de Investiţii Publice, propunem 
alocarea de fonduri în valoare de 18 mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 18 mii lei; 65.02. 
b) creditele de angajament: 18 mii lei  
c) creditele bugetare: 18 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: .- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Colegiul Național Carol I 
  

Director executiv, 
Maria Nuță 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 35152/___/03/2017  

 
Vizat, 

Direcția Economico-Financiară, 
Director executiv 

Lucia Ștefan 
 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Reabilitare rețea termică de incintă” (as. th.+ex.) 
Colegiul Național Elena Cuza (terțiar) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Rețeaua termică din incinta Colegiului Național 
Elena are o vechime de peste 40 ani și din această cauză conductele prin care se face alimentarea cu 
energie termică la clădiri se află într-o stare avansată de uzură. Din cauza vechimii și a ruginii 
conductele se sparg foarte des și nu mai pot fi reparate. Pentru schimbarea acestor conducte, este 
necesar a se reabilita rețeaua termică de incintă. Pentru realizarea acestei investiții propunem alocarea 
sumei de 500 mii lei. 
4. Informații financiare:  

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 500 mii lei; 65.02. 
b) creditele de angajament: 500 mii lei  
c) creditele bugetare: 500 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Colegiul Național Elena Cuza 
  

Director executiv, 
Maria Nuță 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36367 /  15.03.2017  

 

 

                                                                                                              Vizat, 
                                                                                                     Director executiv D.E.F., 
                                                                                                                Lucia Ștefan 
 
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 „Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, B-dul Știrbei Vodă nr. 38 (fost 34),  
Municipiul Craiova, județul Dolj” (P.T.+execuție) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active 
corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   construcții  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 475/11.09.2014, H.G. 900/15.10.2014 și HCL nr. 167/18.05.2015   
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Executarea obiectivului  de investiții se realizează prin 

intermediul Companiei  Naționale de Investiții - C.N.I. S.A. Potrivit art.7 din Ordonanța nr.16/29.08.2014, 
pentru modificarea și completarea O.G. nr.25/2001 privind înființarea C.N.I. sursele de finanțare pentru 
realizarea de către C.N.I. a Programului național de construcții de interes public se pot constitui din bugetul 
de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu 
aceasta destinație, precum și din bugetul local al unității administrativ-teritoriale beneficiare. În raport de 
aceste prevederi și întrucât resursele financiare ale unității administrativ-teritoriale sunt insuficiente, 
participarea Municipiului Craiova la cofinanțare   s-a aprobat prin HCL 475/11.09.2014 în cota de 10% pentru 
realizarea de către CNI a obiectivului de investiții „Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, B-dul Știrbei 
Voda nr.34, Municipiul Craiova, județul Dolj”. În data de 18.05.2015 a fost încheiat contractul nr. 112 de către 
C.N.I., suma cu care Municipiul Craiova va participa la realizarea acestui obiectiv de investiții fiind de 
17.424.886,8467 lei (fără TVA) la care se vor adăuga cheltuielile aferente obținerii avizelor și acordurilor 
legale. Menționăm ca în anul 2016 a fost achitata suma de 4.979 mii lei. Întrucât termenul de finalizare este 
anul 2017, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 a sumei de 11.671 mii 
lei pentru finalizarea contractului, diferenţa de 4.129 mii lei alocându-se la următoarele rectificări 
bugetare. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 20.779 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01 
b) creditele de angajament: 20.779 mii lei 
c) creditele bugetare: 16.650 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:   construire stadion de fotbal  
b) stadiul fizic al obiectivelor: execuție 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36351/            

                                                                          
                                                                                                   Vizat, 

                                                                                                   Director Executiv DEF, 
                                                                                                                     Lucia Ștefan 
 

 

 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  
Reactualizare E.T.+D.A.L.I. „Consolidare imobil Casa Căsătoriilor și reabilitare imobil" 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
 

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: În anul 2011 a fost elaborată Expertiza Tehnică, iar 
în anul 2013 a fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru „Consolidare 
imobil Casa Căsătoriilor”. Prin realizarea intervențiilor de consolidare propuse prin expertiza tehnică și 
preluate în DALI vor fi afectate toate elementele care asigură funcționalitatea clădirii. În acest sens vor 
fi afectate/ dezafectate instalațiile, finisajele, și va fi necesar să se ia în considerație desfacerea lor și 
apoi refacerea lor. Toate aceste activități nu au făcut obiectul contractului de proiectare pentru 
consolidare. Astfel, proiectarea consolidării clădirii nu poate fi abordată fără proiectarea reabilitării 
acesteia. Propunem alocarea sumei de 45 mii lei pentru prestarea acestor servicii de proiectare. 
4. Informații financiare:  

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 45 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 45 mii lei  
c) creditele bugetare: 45 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: servicii de proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: ET+DALI 

6. Responsabil de program (proiect):  Serviciul Investiții și Achiziții 
 

   
Director executiv, 

Maria Nuță 

 
 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36358 /                                                                         

                                                                                                 Vizat, 
                                                                                          Director Executiv DEF, 

                                                                                                   Lucia Ştefan 
 
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Achiziție echipamente de joacă în aer liber” 
 la Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul (terţiar) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2017 

 
 

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale 
aferente activelor fixe):  echipamente 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 188/18.01.2017 

Școala Gimnazială Mihai Viteazul a solicitat includerea în Programul de Investiții 
Publice a unor echipamente de joacă în aer liber în urma câștigării unui proiect 
prin sponsorizare (OMV PETROM). 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 10 mii lei; 65.02.04.01.71.01.02 
b) creditele de angajament: 10 mii lei 
c) creditele bugetare:  10 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): 
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: 

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect): Școala Gimnazială Mihai Viteazul 
 
                Director executiv,                                                 Șef serviciu, 

                Maria Nuţă      Marian Deselnicu 

 
                                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                   insp. Laura Georgescu 

  
  



FP-59-01, vers. 03 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Patrimoniu 
Nr.  41566 / 

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  
 Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 
active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  echipamente 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 22917/20.02.2017 primită de la 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova s-a solicitat achiziționarea unor echipamente pentru instalația de climatizare de la 
Sala Polivalentă. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiţii 
Publice al anului 2017 a  sumei de 675 mii lei, în vederea achiziționării acestor echipamente. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 675 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 675 mii lei 
c) creditele bugetare:  675 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Patrimoniu și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
 

 

 

Director executiv, 
Ionuț Gâlea 

 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Victor Costache 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 39172/____/03/2017  

 
Vizat, 

Direcția Economico-Financiară 
Director executiv, 

Lucia Ștefan 
 
 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Utilități (racord apă)"  
Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat (terțiar) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
 

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  alte 
active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin investiția propusă se face racordul la 
rețeaua stradală de apă a instalațiilor sanitare de la Grădinița cu Program Prelungit Castelul 
Fermecat. Se propune alocarea sumei de 45 mii lei. 
4. Informații financiare:  

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 45 mii lei; 65.02. 
b) creditele de angajament: 45 mii lei  
c) creditele bugetare:  45 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 lună 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: racordarea instalațiilor sanitare din incintă la rețeaua stradală 

de apă. 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect):  Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat 

  
  

Director executiv, 
Maria Nuță 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 37610 /  

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție licențe software Sistem Informatic pentru Contabilitate și software sistem Integrat 
pentru Personal Salarizare 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 
active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  36469/15.03.2017 primită de la Direcția 

Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova s-a solicitat achiziționarea unor software în 
vederea desfășurării în condiții optime a activității. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem 
includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 13 mii lei, în vederea achiziționării 
acestor obiective de investiţii. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 13 mii lei; 68.02.50.50.71.01.30 
b) creditele de angajament: 13 mii lei 
c) creditele bugetare:  13 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova  

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36385 /   

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție mașină de aerat tip Verti Drain 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 104 mii lei, în vederea achiziționării unei mașini 
de aerat  

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 104 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 104 mii lei 
c) creditele bugetare:  104 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  36394 / 

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție mașină de carotare 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 49 mii lei, în vederea achiziționării unei  mașini 
de carotare. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 49 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 49 mii lei 
c) creditele bugetare:  49 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  36389 /  

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  
 Achiziție mașină de înnisipare și împrăștiere a compostului/fertilizant 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 
active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 36 mii lei, în vederea achiziționării unei  mașini 
de înnisipare și împrăștiere a compostului/fertilizant. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 36 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 36 mii lei 
c) creditele bugetare:  36 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  36391 / 

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție mașină de scarificat  
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 25 mii lei, în vederea achiziționării unei mașini 
de scarificat. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 25 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 25 mii lei 
c) creditele bugetare:  25 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  36393 / 

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție mașină de supraînsămânțare 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 49 mii lei, în vederea achiziționării unei  mașini 
de supraînsămânțare. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 49 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 49 mii lei 
c) creditele bugetare:  49 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  36384 /  

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție mașină de tuns gazon cu tamburi elicoidali 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 177 mii lei, în vederea achiziționării  unei mașini 
de tuns gazon 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 177 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 177 mii lei 
c) creditele bugetare:  177 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36347/              

 

 

                                                                                                   Vizat, 
                                                                                      Director executiv D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 
 

    
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții     
„„„„AchiziAchiziAchiziAchizițiețiețieție mașini de numărat bani” 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  mașini, echipamente 
și mijloace de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: -     
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:  În data de 08.12.2016 a fost încheiat contractul nr. 

194254 în suma de 22.200 lei, din care s-a achitat suma de 22.000 lei. Pentru diferența de 200 lei 
se propune include în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 a  sumei de 1 mii lei. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 23 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 23 mii lei  
c) creditele bugetare:  1 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 lună 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Impozite și Taxe 
 

 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36413 / 

 

 

                                                                                                   Vizat, 
                                                                                      Director executiv D.E.F., 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 
 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  
„Modernizare str. Parângului - extindere” (ET+DALI) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: -     
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:  Deoarece valoarea cu care strada Parângului era 

înregistrată în domeniul public al municipiului Craiova s-a modificat prin Hotărârea Consiliului Local 
din data de 29.09.2016, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 a  
sumei de 4 mii lei pentru realizarea primei faze de proiectare în vederea continuării modernizării 
str. Parângului şi pe suprafaţa nou introdusă în domeniul public al mun. Craiova. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 4 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 4 mii lei  
c) creditele bugetare:  4 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 lună 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  servicii de proiectare  
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații  
Serviciul Investiții și Achiziții  
Nr. 36403 / 

 

                                                                                            Vizat, 
                                                                                                Director executiv D.E.F. 
                                                                                                      Lucia Ștefan 
 
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivelor de investiții:  

   Modernizare str. Aleea 2,3 Gârlești, Modernizare str. Cornului  
 (E.T.+D.A.L.I.) 

în Programul de Investiții Publice pe anul  2017 
 

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica 
și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: În anul 2014 au fost încheiate contractele 

pentru realizarea primelor faze de proiectare (expertiza tehnică și documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții) la străzile mai sus menționate. Ca urmare a neavizării acestor proiecte 
în comisiile tehnico-economice, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al 
anului 2017 a următoarelor sume: 

              10 mii pentru str. Aleea 2,3 Gârleşti 
              10 mii pentru str. Cornului                

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 20 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 20 mii lei 
c) creditele bugetare:  20 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -       
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestări servicii de proiectare – fazele: expertiză tehnică şi 

documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii  
b) stadiul fizic al obiectivelor:  -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii şi Achiziţii      
 

Director Executiv, 
Maria Nuţă 

Şef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

  
  
  

Întocmit,  
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații  
Serviciul Investiții și Achiziții  
Nr.  36404 / 

 

 

                                                                                             Vizat, 
                                                                                                Director executiv D.E.F. 
                                                                                                      Lucia Ștefan 
 
   
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivelor de investiții:  

   Modernizare str. Plopului  (E.T.+D.A.L.I.) 
în Programul de Investiții Publice pe anul  2017 

 
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica 

și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Întrucât avizarea acestei etape de proiectare în 

comisia tehnico-economică s-a realizat în data de 27.12.2016, plata neefectuându-se în anul 
2016, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a sumei de 7 mii 
lei  pentru plata acestui obiectiv de investiţii, conform contract nr. 39439/13.03.2014.           

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 7 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 7 mii lei 
c) creditele bugetare:  7 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -       
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – fazele: expertiză tehnică şi 

documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii  
b) stadiul fizic al obiectivelor:  -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii şi Achiziţii      
  

Director Executiv, 
Maria Nuţă 

Şef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

  
 

Întocmit,  
insp. Laura Georgescu 



FP-59-01, vers. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  36406 / 

 

 

                                                                                                    Vizat, 
                                                                                               Director executiv D.E.F., 
                                                                                                        Lucia Ștefan 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Reabilitare și modernizare strada Bucovăț și reabilitare străzi: Henry Ford, Parângului” - 
(P.T.+ execuție) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  construcții  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL:433/24.11.2011, 408/31.07.2014, 367/31.07.2014  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: De-a lungul duratei de viaţă, sub acțiunea traficului 

și în special a factorilor climatici (temperatură, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni și 
disfuncționalități atât la partea carosabila a străzilor cat și în zona unor rețele edilitare. Dată fiind 
starea actuală a carosabilului și trotuarelor, modernizarea acestor străzi a apărut necesară și 
oportună. Valoarea contractului (nr.121707/14.08.2015) pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiții este de 9.250,878 mii lei (fără TVA). Până în  prezent s-a decontat 6.323,09277 mii lei (cu 
TVA) pentru str. Bucovăț (în totalitate) și str. Parângului (parțial), iar pentru finalizarea contractului 
este necesară suma de 3.915 mii lei (pentru str. Parângului și str. Henry Ford). Astfel, propunem 
includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 a sumei de 3.915 mii lei. 

4. Informații financiare:   
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 10.239 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01 
b) creditele de angajament: 10.239 mii lei  
c) creditele bugetare:  10.239 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 12 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  reabilitare și modernizare străzi 
b) stadiul fizic al obiectivelor: executie finalizata pentru str. Bucovăț, executie în derulare pentru 

str. Parângului, ET+DALI pentru str. Henry Ford 
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36409 / 

 

 

                                                                                             Vizat, 
                                                                                            Director executiv D.E.F. 
                                                                                                      Lucia Ștefan 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Reabilitare „strada Coşuna și DE523” și modernizare străzi: Eliza Opran, Crinului și Aleea I,II,III,  
Poienii și alee, Alecu Russo, Codlea, Gârlești, Razelm, Izvorul Rece, Maria Rosetti,  

Aleea IV Şimnic” - (P.T.+executie) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 

alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  construcții  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 416,405,404,399,383,387,405,384,372,368,400 din 

31.07.2014 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: De-a lungul duratei de viata, sub acțiunea traficului 

și în special a factorilor climatici (temperatura, apa pluviala) au apărut o serie de defecțiuni și 
disfuncționalități atât la partea carosabila a străzilor cat și în zona unor rețele edilitare. Data fiind 
starea actuala a carosabilului și trotuarelor, modernizarea acestei străzi a apărut necesara și 
oportuna. Valoarea contractului (nr.138051/17.09.2015) pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiții este de 10.120,000 mii lei (fără TVA). Pana în  prezent s-a decontat 4.440,72418 mii lei (cu 
TVA), iar pentru finalizarea lui este necesara suma de 7.500 mii lei. Astfel, propunem includerea în 
Programul de Investiții Publice pe anul 2017 a sumei de 4.500 mii lei, diferența alocându-se la 
următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.              

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 11.941 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01 
b) creditele de angajament: 11.941 mii lei  
c) creditele bugetare: 8.941 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 25 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  reabilitare și modernizare străzi 
b) stadiul fizic al obiectivelor: finalizata execuția pentru str. Aleea IV Şimnic, str. Coşuna și 

DE523 și str. Crinului și Aleea I,II,III; finalizat P.T. pentru str. Poienii și alee, Codlea, Eliza Opran și 
Izvoru Rece; ET+DALI pentru celelalte străzi  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36381 /   

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ştefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 Achiziție perie rotativă 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de  35 mii lei, în vederea achiziționării unei  perii 
rotative. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:  35 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament:  35 mii lei 
c) creditele bugetare:   35 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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                                                                                                   Vizat, 
                                                                                      Director executiv D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 
 

  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții     

„„„„Reabilitare pod suspendat din Parcul Nicolae Romanescu” (ET+DALI) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 

alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -     
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:  În data de 05.12.2016 a fost încheiat contractul nr. 

191998 în suma de 13,040 mii lei, din care s-a achitat contravaloarea studiului geotehnic în suma 
de 2,400 mii lei. Diferența de 10,640 mii lei, reprezentând contravaloarea expertizei tehnice și a 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, se va include în Programul de Investiţii Publice 
pe anul 2017. Astfel, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 a  sumei 
de 11 mii lei. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 14 mii lei; 70.02.50.71.01.30 
b) creditele de angajament: 14 mii lei  
c) creditele bugetare:  14 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  servicii de proiectare privind reabilitarea podului suspendat din Parcul 

Nicolae Romanescu 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 41855 / 24.03.2017 

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

  
  

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție aplicație de management documente – sistem informatic de registratură 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte mijloace fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 4848/14.03.2017 primită de la Direcția 

Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova s-a solicitat achiziționarea unei aplicații de 
management documente – sistem informatic de registratură în vederea desfășurării în condiții optime a 
activității. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice 
al anului 2017 a  sumei de 10 mii lei, în vederea achiziționării acestui obiectiv de investiţii. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 10 mii lei; 68.02.50.50.71.01.30 
b) creditele de angajament: 10 mii lei 
c) creditele bugetare:  10 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova  
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36411 / 

 
 
                                                                                                    Vizat, 
                                                                                               Director executiv D.E.F. 
                                                                                                        Lucia Ștefan 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova” - acord cadru 
(P.T.+executie) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  construcții  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: De-a lungul duratei de viata, sub acțiunea traficului 

și în special a factorilor climatici (temperatura, apa pluviala) au apărut o serie de defecțiuni și 
disfuncționalități atât la partea carosabila a străzilor cat și în zona unor rețele edilitare. Data fiind 
starea actuala a carosabilului și trotuarelor, modernizarea străzilor din mun. Craiova a apărut 
necesara și oportuna. Valoarea estimata a acordului cadru (4 ani) este de 81.577,385 mii lei. Astfel, 
propunem includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 a sumei de 100 mii lei pentru 
demararea procedurii de achiziție publica, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare 
și în anii următori. 

4. Informații financiare:   
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 81.578 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01 
b) creditele de angajament:81.578 mii lei  
c) creditele bugetare:  100 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 48 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  reabilitare și modernizare străzi 
b) stadiul fizic al obiectivelor: E.T.+D.A.L.I. 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă  

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  36355 /                                                                          

                                                                                                 Vizat, 
                                                                                          Director Executiv DEF, 

                                                                                                   Lucia Ştefan 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română 
Craiova” – PT+ execuţie 

în Programul de Investiţii Publice pe anul  2017 
 

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): 
construcții 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 45/21.07.2016  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:  

Imobilul face parte dintr-un ansamblu de arhitectura nominalizat în Lista Monumentelor 
Istorice, LMI-2015, la poziția 100, cod DJ-II-a-A-08068, „Centrul istoric al municipiului 
Craiova” -   „Perimetru delimitat de străzile (cu includerea ambelor fronturi): - la NORD: 
C. Brâncuși, Șerban Vodă, Păltiniș, Principatele Unite, Calea București, Bd. Carol I, str. 
România Muncitoare, C. Rădulescu Motru, 13 Septembrie, Împăratul Traian - la EST: str. 
Ulmului. - la SUD, SUD-EST: str. T. Vladimirescu, Arieș, Bujorului, Al. Macedonski, S. 
Bărnuțiu, Calea Unirii. - la VEST, NORD-VEST: str. Gh. Doja, Matei Basarab, Câmpia 
Izlaz, Madona Dudu, Brândușa, Libertății, Brestei, Dumbrăveni, Iancu Jianu, G. Enescu, 
Amaradia”, „datare: sec. XV; sec. XVIII –XIX.” Colegiul Național Carol I este nominalizat 
distinct și față de ansamblul de arhitectura, la poziția 247, cod  DJ-II-m-A-08056,  sub 
denumirea „Liceul „Carol I”, „str. Maiorescu Ioan nr. 2”, „datare 1894-1895”. Fostul 
Teatrul Liric de Opereta „Elena Teodorini”, provenit din Amfiteatrul Liceului „Carol I”, 
actualmente  Opera Romana Craiova, este parte componentă a clădirii Colegiului 
Național Carol I, fiind supus acelorași servituți. Imobilul alcătuit din teren și clădire, 
aparține domeniului public al municipiului Craiova fiind cuprins în inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova - Anexa 2 la H.G. nr. 965/2001 
modificata și completata cu H.G. nr. 141/2008, poziția 5343/3711.  
Evenimentele importante care au afectat construcția au fost atât  cutremurele din anii 
1908, 1940, 1977, 1986 și 1990, neurmate sau urmate doar parțial de lucrările de 
intervenții obligatorii în asemenea situații, cât și incendiul din anul 1957. Cutremurele din 
1986 și 1990 au generat apariția unor degradări structurale în zona caselor de scări, în 
zona bibliotecii corpului central și în  întreaga aripă situată în strada Mihai Viteazu. 
Până în prezent s-au menținut parametrii minimi de funcționalitate prin efectuarea de 
lucrări de reparații curente, dar vechimea construcției și problemele apărute în principal 
în anii `90 necesită o intervenție mai amplă asupra clădirii, motiv pentru care s-a 
considerat necesar a fi realizat expertizarea tehnică a acestui imobil. 
Astfel, în anul 2000 s-a efectuat o expertiza tehnica a construcției, iar în urma acesteia   
s-au întocmit documentațiile tehnico-economice în baza cărora s-au executat lucrări de 
consolidare și reabilitare, însă fondurile au acoperit necesarul de lucrări doar pe latura de 
nord și sud. Partea frontala a clădirii este în prezent grav afectata de degradări atât ale 
structurii de rezistență, cât și degradări ale finisajelor. Din aceasta aripă de clădire face 
parte și sala Operei Române Craiova care de asemenea prezintă multiple degradări ale 
finisajelor. 
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În anul 2012 Primăria Municipiului Craiova a achiziționat servicii de expertizare a părții de 
clădire ce nu a fost consolidata până în prezent, fiind elaborata o noua expertiza tehnica 
din care rezulta ca la aceasta data clădirea prezintă risc seismic Rs II. 
Pentru elaborarea documentației de proiectare a fost încheiat contractul de servicii nr. 
113085/06.08.2014 cu SC Hachiko Design SRL cu valoarea de 341.760 lei (fără TVA) 
care includea și elaborarea proiectului tehnic, din care s-a decontat numai expertiza 
tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în sumă de 69.865 lei (fără 
TVA). Întrucât contractul a fost reziliat înainte de elaborarea proiectului tehnic, propunem 
ca realizarea acestei investiţii să continue prin demararea unei alte proceduri de achiziţie 
publică, respectiv, pentru proiect tehnic şi execuţie. 
Conform devizului general valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiții este de 39.493 mii lei (Carol 17.354 mii lei şi Opera 22.139 mii lei), iar durata 
estimată este de 2 ani. Având în vedere cele menţionate, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice pe anul  2017a sumei de 1.530 mii lei pentru demararea 
procedurii de achiziţie publică, diferenţa alocându-se după încheierea contractului la 
rectificările următoare şi în anii următori.  

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 39.044 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01 
b) creditele de angajament: 39.044 mii lei 
c) creditele bugetare:  1.530 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 2 ani 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): 
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: 

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național 

Carol I și Opera Română Craiova 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  D.A.L.I. 

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
  
 

   
Director executiv, 

Maria Nuță 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 35154/___/03/2017  

 
Vizat, 

Direcția Economico-Financiară, 
Director executiv 

Lucia Ștefan 
 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Reabilitare centrale termice” (as. th.+ex.) 
Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu (terțiar) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): 
construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori: 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Se solicită reabilitarea centralelor termice 
deoarece acestea nu mai corespund normelor de funcționare. Pentru includerea obiectivului 
de investiții în Programul de Investiții Publice, propunem alocarea de fonduri în valoare de 
1.047 mii lei. 
4. Informații financiare:  

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 1.047 mii lei; 65.02. 
b) creditele de angajament: 1.047 mii lei  
c) creditele bugetare: 1.047 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: .- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: reabilitare centrale termice 
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic  

6. Responsabil de program (proiect): Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu 
  

Director executiv, 
Maria Nuță 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36342 /            

 

 

 
                                                                                             Vizat, 
                                                                                                Director executiv D.E.F. 
                                                                                                       Lucia Ștefan 
 
  
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7” (as.th.+execuție)   
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 351/31.07.2014 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Clădirea Primăriei Municipiului Craiova este una dintre 

cele mai reprezentative construcții ale orașului și este declarată clădire de patrimoniu, fiind inclusă în 
lista monumentelor istorice la poziția 162, cod DJ-II-m-A-07979. Construcția a fost supusă la evenimente 
majore (cutremurele din 1908, 1940, 1977, 1986 și 1990) afectând structura de rezistență și fațadele 
clădirii, însă după nici unul dintre acestea nu au fost făcute intervenții importante asupra acesteia. În 
urma analizei la fața locului s-au constatat următoarele probleme: fisuri înclinate la parapeţii și 
buiandrugii ferestrelor, fisuri orizontale la planșeul peste etaj, degradări și exfolieri ale tencuielilor 
interioare, elemente de ornament deteriorate etc. Se poate concluziona că structura corespunde doar 
parțial. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 27.710,150 mii lei (fără 
TVA), iar durata estimată de realizare de 36 luni. Pentru demararea procedurii de achiziție publică, 
propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a sumei de 100 mii lei, diferenţa 
alocându-se după încheierea contractului la următoarele rectificări bugetare şi în anii următori.  

4. Informații financiare:   
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 32.756 mii lei; 51.02.01.03.71.01.01 
b) creditele de angajament: 32.756 mii lei 
c) creditele bugetare:  100 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 36 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  reabilitarea sediului PMC din str. A. I. Cuza nr. 7 
b) stadiul fizic al obiectivelor: P.T. 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36373 / 

 
 

                                                                                                   Vizat, 
                                                                                      Director executiv D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 
 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea Zonei Corniţoiu” - (S.F.) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  
alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: -     
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: În anul 2015 a fost încheiat contractul nr. 

110586/27.07.2015. Deoarece acest contract nu a fost finalizat până la sfârşitul anului 
2016, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 a  sumei de 
128 mii lei. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 128 mii lei; 67.02.05.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 128 mii lei  
c) creditele bugetare:  128 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  revitalizarea zonei Cornitoiu 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
  
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36401 / 

 

 

                                                                                             Vizat, 
                                                                                                 Director executiv D.E.F. 
                                                                                                       Lucia Ștefan 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 „Rețele utilități, branșamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri”  
(P.T.+execuție) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   construcții  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 71/26.02.2015  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Concomitent cu începerea lucrărilor de executie la 

stadionul de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri a apărut necesitatea execuției rețelelor 
de utilități și branșamente aferente investiției. În anul 2016 au fost încheiate contractele nr. 36900 
din 29.02.2016 în suma de 1.288.058,28 lei (fără TVA) și  186385 din 23.11.2016 în suma de 
266.362,97 lei (fără TVA). Menționăm ca pana la sfârșitul anului 2016 a fost achitata suma de 
1.112.435,62 lei (cu TVA). Pentru finalizarea lucrărilor și întrucât a apărut necesitatea realizării 
alimentarii cu energie electrica a stadionului de atletism  este necesar includerea  în Programul de 
Investiții Publice pe anul 2017 a sumei de 1.295 mii lei. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 2.406 mii lei; 70.02.50.71.01.01 
b) creditele de angajament: 2.406  mii lei 
c) creditele bugetare:  2.406  mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 4 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  rețele utilități, branșamente Stadion de atletism 
b) stadiul fizic al obiectivelor: executie 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 37614 /  

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
  

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție server+periferice 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 4848/14.03.2017 primită de la Direcția 

Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova s-a solicitat achiziționarea de server+periferice în 
vederea desfășurării în condiții optime a activității. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem 
includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 62 mii lei, în vederea achiziționării 
acestor obiective de investiţii. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 62 mii lei; 68.02.50.50.71.01.03 
b) creditele de angajament: 62 mii lei 
c) creditele bugetare:  62 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova  
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 



FP-59-01, vers. 03 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 34967/___/03/2017  

Vizat, 
Direcția Economico-Financiară 

Director executiv, 
Lucia Ștefan 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Reabilitare și extindere corp C1 cu spații pentru învățământ, grădiniță cu program normal (o 
grupă) și grupuri sanitare” – Școala nr. 27 Popoveni (as.th + ex.) 

Școala Gimnaziala Gheorghe Bibescu (terțiar) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

 
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Școala Primară nr. 27 Popoveni, structură a Școlii 
Gimnaziale Gheorghe Bibescu, funcționează într-o clădire compusă din două clase și cancelarie aflată 
într-o stare avansată de uzură (pereții și tavanele prezintă fisuri și infiltrații de apă, șarpanta și 
învelitoarea prezintă degradări). În prezent în incintă există un grup sanitar cu fosă vidanjabilă amplasat 
departe de clădirea școlii. Grădinița nr. 34 Popoveni funcționează în încăperi ale fostului cămin cultural, 
încăperi care sunt mici și nu mai corespund normelor actuale. Conform normelor grupurile sanitare 
trebuie amenajate în localul unității de învățământ, astfel ca elevii și preșcolarii să nu mai fie nevoiți să 
meargă la grupurile sanitare exterioare. Se propune reabilitarea localului școlii și extinderea acestuia cu 
o sală pentru grădiniță și grupuri sanitare. Valoarea estimată a acestei  investiții este de 1.137 mii lei, 
iar durata estimată de execuție este de 12 luni. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice 
a sumei de 455 mii lei, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anul următor. 
4. Informații financiare:  

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 1.137 mii lei; 65.02. 
b) creditele de angajament:1.137 mii lei  
c) creditele bugetare:  455 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 12 luni  
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  Reabilitarea și extinderea corp C1 cu spații pentru învățământ, 

grădiniță cu program normal (o grupă) și grupuri sanitare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: ET și DALI 

6. Responsabil de program (proiect):  Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu 
  

Director executiv, 
Maria Nuță 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 



FP-59-01, vers. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 34963/___/03/2017  

 
Vizat, 

Direcția Economico-Financiară, 
Director executiv 

Lucia Ștefan 
 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Reabilitare și extindere corp C1 cu spații pentru învățământ, grădiniță cu program normal (o 
grupă) și grupuri sanitare” – Școala nr. 27 Popoveni (P.T.) 

Școala Gimnaziala Gheorghe Bibescu (terțiar) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

 
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și 
alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Școala Primară nr. 27 Popoveni, structură a Școlii 
Gimnaziale Gheorghe Bibescu, funcționează într-o clădire compusă din două clase și cancelarie aflată 
într-o stare avansată de uzură (pereții și tavanele prezintă fisuri și infiltrații de apă, șarpanta și 
învelitoarea prezintă degradări). În prezent în incintă există un grup sanitar cu fosă vidanjabilă amplasat 
departe de clădirea școlii. Grădinița nr. 34 Popoveni funcționează în încăperi ale fostului cămin cultural, 
încăperi care sunt mici și nu mai corespund normelor actuale. Conform normelor grupurile sanitare 
trebuie amenajate în localul unității de învățământ, astfel ca elevii și preșcolarii să nu mai fie nevoiți să 
meargă la grupurile sanitare exterioare. Se propune reabilitarea localului școlii și extinderea acestuia cu 
o sală pentru grădiniță și grupuri sanitare. Valoarea estimată a proiectului tehnic al acestei  investiții 
este de 30 mii lei. 
4. Informații financiare:  

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 30 mii lei; 65.02 
b) creditele de angajament: 30 mii lei  
c) creditele bugetare: 30 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -  
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor: E.T. și D.A.L.I.  

6. Responsabil de program (proiect):  Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu 

   
Director executiv, 

Maria Nuță 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 



FP-59-01, vers. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 37613 /  

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție sistem alarmare la efracție (3 buc.) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 36469/15.03.2017 primită de la Direcția 

Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova s-a solicitat achiziționarea a trei sisteme de 
alarmare la efracție în vederea desfășurării în condiții optime a activității (sediul din str. Eustaţiu Stoenescu 
bloc T8 parter, sediul din Craioviţa Nouă bloc 65A1 parter și cel din str. Teilor nr.16) . Ținând cont de cele 
specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 30 
mii lei, în vederea achiziționării acestui obiectiv de investiţii. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 30 mii lei; 68.02.50.50.71.01.02 
b) creditele de angajament: 30 mii lei 
c) creditele bugetare:  30 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Mun. Craiova  

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 



FP-59-01, vers. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 37611 /  

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție sistem supraveghere video (3 buc.) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 36469/15.03.2017 primită de la Direcţia 

Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Mun. Craiova s-a solicitat achiziționarea a trei sisteme de 
supraveghere video în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii (sediul din str. Eustaţiu Stoenescu 
bloc T8 parter, sediul din Craioviţa Nouă bloc 65A1 parter şi cel din str. Teilor nr.16) . Ținând cont de cele 
specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 16 
mii lei, în vederea achiziționării acestui obiectiv de investiţii. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 16 mii lei; 68.02.50.50.71.01.02 
b) creditele de angajament: 16 mii lei 
c) creditele bugetare:  16 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Mun. Craiova  

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 



FP-59-01, vers. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36379 / 

 

 

                                                                                                     Vizat, 
                                                                                                 Director executiv D.E.F. 
                                                                                                                 Lucia Ștefan 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri”  - (P.T. + executie) 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

 
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL  
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Construirea unui stadion de atletism la standarde I.A.A.F. 

este importanta pentru Municipiul Craiova în primul rand din perspectiva promovării rezultatelor foarte bune 
obținute la competițiile din ultimii ani, rezultate susținute puternic de un istoric și o tradiție pe care o au 
cluburile și atleții craioveni în competițiile naționale și internaționale (campionate balcanice, europene, 
universitare, mondiale și olimpiade). Inexistența unei astfel de arene la standarde face imposibilă 
organizarea de competiţii, iar antrenamentele sportivilor se desfăşoară în prezent într-un stadion care nu 
permite antrenamentul pentru anumite probe: lungime, triplusalt, săritura în înălţime, fapt pentru care există 
foarte puţini atleţi la aceste probe, majoritatea doar legitimaţi la cluburile din Craiova, dar care se 
antrenează în alte oraşe, crescând astfel costurile pentru cluburi. Singurul stadion din regiune care permite 
un antrenament corect este cel din Municipiul Râmnicu Vâlcea, aflat la 130 km de Municipiul Craiova.  În 
şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 29.09.2016 a fost prezentată o informare 
privind obiectivul de investiţii "Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri”  prin care se 
doreşte reproiectarea pentru conversie de la categoria V la categoria III de omologare IAAF. Această 
categorie de omologare asigură desfășurarea de competiții de atletism și la nivel internațional. Valoarea 
estimată a contractului este de 18.035.176,89 lei (fără TVA), iar durata estimată de 14 luni. Până în  prezent 
s-a decontat suma de 2.394.802,34 lei (cu TVA). Pentru demararea procedurii de achiziție publică este 
necesară includerea în Programul de Investiții Publice a sumei de 4.944 mii lei, diferenţa alocându-se la 
următoarele rectificări bugetare şi în anul următor.   

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 21.647 mii lei ; 67.02.05.01.71.01.01 
b) creditele de angajament: 21.647 mii lei  
c) creditele bugetare:  7.339 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 14 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: construire stadion  de atletism   
b) stadiul fizic al obiectivelor: DALI 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
  

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
   

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 



FP-59-01, vers. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.             /      .03.2017  

 

 

                                                                                                              Vizat, 
                                                                                                     Director executiv D.E.F., 
                                                                                                                Lucia Ștefan 
 
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 „Stație de tratare ape reziduale “Craiova Water Park”” (documentație tehnică pentru 
obținerea autorizației de gospodărire a apelor + taxă) 

în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active 
corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   construcții  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 475/11.09.2014, H.G. 900/15.10.2014 și HCL nr. 167/18.05.2015   
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:  

Municipiul Craiova are în derulare investiția de realizare a parcului acvatic Water Parc. Pentru epurarea 
apelor uzate s-a realizat o stație de epurare ape uzate. 
În conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul 
Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 662/28.06.2006 privind aprobarea Procedurii și a 
competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor este necesară obținere unei 
autorizații de gospodărire a apelor pentru  „Stație de tratare a apelor reziduale la Craiova Water Parc”. 
Pentru obținerea acestei autorizații trebuie elaborată o documentație de către o firmă certificată   
conform Ord. 1671/2007 modificat și completat de Ord. 1526/2010. Propunem includerea în Programul 
de Investiţii Publice pe anul 2017 a sumei de 9 mii lei pentru elaborarea acestei documentaţii tehnice şi 
pentru plata taxei necesare obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor de la Administraţia Bazinală de 
Apă Jiu Craiova.  

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 9 mii lei; 74.02.06.71.01.30 
b) creditele de angajament: 9 mii lei 
c) creditele bugetare: 9 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: -  
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și Direcția Elaborare și Implementare 
Proiecte 

 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 



FP-59-01, vers. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 36382 /      

 

                                                                                              Vizat, 
                                                                                      Director executiv  D.E.F. 
                                                                                               Lucia Ștefan 
 

 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziție tractor multifuncțional  
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   mașini, echipamente și mijloace 
de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr.  61/03.01.2017 primită de la R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova s-a solicitat achiziționarea unor utilaje în vederea efectuării operațiilor de întreținere a gazonului la 
cantonamentul sportiv din Lunca Jiului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în 
Programul de Investiţii Publice al anului 2017 a  sumei de 70 mii lei, în vederea achiziționării unui tractor 
multifuncțional. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 70 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 70 mii lei 
c) creditele bugetare:  70 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții și R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Manuel Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Birou Cadastru 
Nr. 40436 din 22.03.2017 

 
                                                                                              Vizat, 
                                                                                 Director executiv D.E.F., 
            Lucia ŞTEFAN 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții  

Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Craiova 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

 
 

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Legea nr.24/007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.1466/2010 pentru modificarea 
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.1549/2008 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al 
spaţiilor verzi. Termenul de realizare este de 18 luni. Valoarea estimată este 
de 873 mii lei cu T.V.A. Propun pentru anul 2017 suma de 50 mii lei, diferenţa 
alocându-se la următoarele rectificări bugetare şi în anii următori. 

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 873 mii lei 
b) creditele de angajament: 873 mii lei 
c) creditele bugetare:  50 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 18 

luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: - 

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):      
 
 
 
   Arhitect Şef,      pt.Şef Birou, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.      40697     /   22.03.2017 

Vizat: 
Directia Economico-financiar 

Director Executiv, 
Ec. Lucia Stefan 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Realizare P.U.G. Municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  alte active fixe. 
2.  Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011, 135/2012, 37/2013, 
479/2015. 

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă aprobată este 
necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice   ce va prelua toate investitiile avizate 
prin documentatii P.U.Z, P.U.D. si A.C. emise de Primaria Municipiului Craiova. Valoarea estimata 
pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 7.397.293,20 lei, iar durata de executie de 3 ani. 
Fata de cele expuse, propunem includerea in Programul de Investitii Publice pe anul 2017 a sumei 
de 100 mii lei pentru demararea procedurilor de achizitie publica, diferenta alocandu-se la 
urmatoarele rectificari bugetare si in anii urmatori.  

4.  Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 7.398 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 7.398 mii lei; 
c) creditele bugetare: 100 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):  D.U.A.T.    
  

          Arhitect Sef, 
                Gabriela Miereanu        

                    Serviciul U.N.U, 
                       Stela Mihaela Ene     

 

 
 

                 Intocmit, 
                  Monica Marin 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei                           
NR. 2659/               .2017                                                              
            Vizat, 

                        Director Executiv 

                                                                      Lucia Ştefan 
                         
  
  
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
”Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia Str. Anul 1848 

cu str. G-ral Gheorghe Magheru”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017. 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii 
capitale aferente activelor fixe) - alte active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

Străzile Anul 1848 şi G-ral Gheorghe Magheru sunt două străzi din municipiul Craiova 
cu volum de trafic considerabil, prin intersecţia acestora înregistrându-se aglomerări rutiere, 
în special în intervalele orare în care se realizează schimburile de personal la Uzinele Ford .  

 Realizarea unui sens giratoriu de circulaţie  în zona mai sus menţionată ar fi o soluţie 
pentru reglementarea circulaţiei, această reglementare rutieră fiind aprobată şi de Comisia 
de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale, prin Hotărârea nr. 3/2015.  

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 10 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară  

84 02 03 03 71 01 30 
b) creditele de angajament: 10 mii lei 
c) creditele bugetare: 10 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local 
şi Siguranţa Circulaţiei 
 

                         DIRECTOR EXECUTIV,                 ŞEF SERVICIU, 
                         Delia Ciucă                  Iancu Claudiu 
 
                 Întocmit, 
           insp. Dorel Vladu 
 
 
 V.D./2ex                          
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei                           
NR.  2641/               .2017                                                              
            Vizat, 

                        Director Executiv 

                                                                      Lucia Ştefan 
                         
  

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
”Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia Bld. Gheorghe 

Chiţu cu str. Caracal”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017. 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii 
capitale aferente activelor fixe) - alte active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

Ca urmare a creşterii numărului de autovehicule la nivelul municipiului Craiova, în 
condiţiile menţinerii aceleiaşi trame stradale, municipiul cunoaşte o aglomerare deosebită a 
traficului rutier. 

Astfel, în orele de vârf de trafic, în anumite noduri rutiere de apar încetiniri majore ale 
fluxurilor auto pe principalele relaţii.  

Una din zonele în care, în mod curent, apar astfel de fenomene şi chiar blocări ale traficului 
este cea situată la intersecţia Bld. Gheorghe Chiţu cu strada Caracal. 

Astfel, Bld. Gheorghe Chiţu este principala arteră rutieră a municipiului Craiova care face 
legătura între zona de Sud-Est şi zonele de Sud-Vest şi Vest, strada Caracal preia o parte din traficul 
rutier dintre zona centrală şi cartierul Valea Roşie. 

În anul 2008 a fost elaborat un studiu de fezabilitate privind semaforizarea intersecţiei celor 
două artere, dar dată fiind perioada mare de timp scursă de la elaborarea acestui studiu, valorile de 
trafic înregistrate în prezent fiind mult mai mari comparativ cu anul 2008,  considerăm oportună şi 
mai eficientă modificarea modului de reglementare a circulaţiei prin amenajarea unui sens giratoriu  
în această intersecţie.  

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 10 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară  

84 02 03 03 71 01 30 
b) creditele de angajament: 10 mii lei 
c) creditele bugetare: 10 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local 
şi Siguranţa Circulaţiei. 
 

                         DIRECTOR EXECUTIV,                 ŞEF SERVICIU, 
                         Delia Ciucă                  Iancu Claudiu 
 
                 Întocmit, 
           insp. Dorel Vladu 
 
 V.D./2ex                          
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei                           
NR. 2646/               .2017                                                              
            Vizat, 

                        Director Executiv 

                                                                      Lucia Ştefan 
                         
  
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
”Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia Bd. Nicolae 

Romanescu cu str. Râului şi str. Calea Dunării”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017. 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii 
capitale aferente activelor fixe) - alte active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

Această intersecţie se află  la una din intrările în municipiu fiind un important nod rutier 
atât pentru traficul greu cât şi pentru cel uşor, preluând traficul auto dinspre şi către 
Calafat(DN56) şi respectiv Bechet(DN55). Totodată aici se unesc variantele de ocolire pe 
partea de sud pentru traficul greu(str. Caracal-str. Potelu-Bd. N. Romanescu-str. Râului-str. 
Brestei-str. Pelendava). 

 Realizarea unui sens giratoriu de circulaţie  în zona mai sus menţionată ar fi o soluţie 
pentru reglementarea circulaţiei, această reglementare rutieră fiind aprobată şi de Comisia 
de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale, prin Hotărârea nr. 3/2015.  

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 15 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară  

84 02 03 03 71 01 30 
b) creditele de angajament: 15 mii lei 
c) creditele bugetare: 15 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local 
şi Siguranţa Circulaţiei. 
 

                         DIRECTOR EXECUTIV,                 ŞEF SERVICIU, 
                         Delia Ciucă                  Iancu Claudiu 
 
                 Întocmit, 
           insp. Dorel Vladu 
 
 
 V.D./2ex                          
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei                           
NR. 2649/               .2017                                                              
            Vizat, 

                        Director Executiv 

                                                                      Lucia Ştefan 
                         
  
  
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
”Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia Str. Traian 

Lalescu cu str. Dezrobirii”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017. 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii 
capitale aferente activelor fixe) - alte active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

Străzile Traian Lalescu şi Dezrobirii sunt două străzi din municipiul Craiova cu volum 
de trafic considerabil, intersecţia acestora aflându-se întro zonă de interes pentru populaţie 
fiind în apropiere de platforma pe care-şi desfăsoară activitatea mai multe societăţi 
comerciale cu profil de producţie, distribuţie sau de desfacere.  

 Realizarea unui sens giratoriu de circulaţie  în zona mai sus menţionată ar fi o soluţie 
pentru reglementarea circulaţiei, această reglementare rutieră fiind aprobată şi de Comisia 
de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale, prin Hotărârea nr. 3/2015.  

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 10 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară  

84 02 03 03 71 01 30 
b) creditele de angajament: 10 mii lei 
c) creditele bugetare: 10 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local 
şi Siguranţa Circulaţiei 
 

                         DIRECTOR EXECUTIV,                 ŞEF SERVICIU, 
                         Delia Ciucă                  Iancu Claudiu 
 
                 Întocmit, 
           insp. Dorel Vladu 
 
  
V.D./2ex                          
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria municipiului Craiova 
Compartiment Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă 
Nr. 6308 / 17.01.2017     
 
 

Vizat, 
Director executiv D.E.F. 

Ştefan Lucia 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 

„Sirene electronice 600W cu comunicaţie prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet, 
(TCP/IP), telefonie mobilă GSM şi canal radio dedicat VHF” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente 
activelor fixe): echipamente 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Înlocuirea a 16 sirene electronice care 

datorita uzurii accentuate duc la instabilitate în funcţionare. Cerinţele actuale de 
securitate depaşesc cu mult pe cele din perioada pentru care au fost proiectate. 
Comunicarea cu centrala de înştiinţare-alarmare făcându-se decât prin canal radio 
dedicat, neputându-se monta alte interfeţe de comunicare. Sirenele electronice sunt 
folosite pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din municipiul Craiova în situaţii de 
protecţie civilă. 

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 600 mii lei / 61.02.05.71.01.02 
b) creditele de angajament: 600 mii lei 
c) creditele bugetare: 600 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 6 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare şi de întreţienere după punerea în funcţiune: - 

5.  Informaţii nefinanciare: 
a) descrierea proiectului: Înlocuirea sirenelor electronice existente care 

prezintă deficienţe, cu unele noi care pe lângă interfaţa de comunicaţie 
radio au şi interfeţe prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), 
telefonie mobilă GSM, pentru comunicarea cu centrala de înştiinţare-
alarmare şi respectarea normelor tehnice în vigoare. 

b) stadiul fizic al obiectivelor: - 
6. Responsabil de program (proiect): Compartiment Situaţii de Urgenţă şi Protecţie 

Civilă 
 

 

 Întocmit, 
Consilier, 

Mihai Bosun 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
DirecŃia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 40.818 / 23.03.2017                     
                Director Executiv 
                   Lucia Stefan 

 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

Studiu pentru analiza de trafic a unor indicatori de monitorizare ex-post aferenți proiectelor 
POR 2007-2013 în mun. Craiova 

in Programul de Investiţii Publice pe anul 2017 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe 

2. Acte normative de aprobare indicatori: 
3. Necesitate şi oportunitate: 
 

Prin POR 2007-2013 au fost realizate mai multe proiecte cu finanţare europeană. O parte din 
aceste proiecte au ca indicatori ex-post o serie de date care nu pot fi cuantificate din măsurători sau 

informaţii curente de la instituţii specializate sau operatori de transport. Astfel sunt necesare efectuarea 

unor mici studii sau măsurători în trafic pe zone limitate, pentru 5 din proiectele implementate de UAT 

Craiova, din care să poată fi extraşi indicatorii necesari pentru monitorizarea ex-post. Măsurătorile se 
referă concret la:  

- Reducerea cu 50% a timpului de tranziţie a bulevardului Dacia-Decebal 

- Creşterea vitezei de parcurgere a zonei pasajului supateran la 60 km/h  

- Reducerea cu 14% a timpului de călătorie în oraş, respectiv la 26 min, ca urmare a  pasajului 
subteran  şi crşterea vitezei de tranzitare a zonei pasajului la 49 km% 

- Reducerea cu 11,6% a timpului de călătorie în oraş, ca urmare a modrnizării străzilor: Amaradia, 

Oltenia, Tineretului, Brestei, Pelendava şi Toamnei 

- Creşterea cu 30% a vitezei de călătorie în oraş, ca urmare a modernizării străzilor: Caracal, 
Râului şi Bariera Vâlcii  

 

4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 

Valoare totala:   15 mii lei 

Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.03.71.01.30 

b) Credite de angajament:  15 mii lei 

c) Credite bugetare:   15 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 

 

    Anul             2017       

      Capitolul de cheltuieli     

84.02.03.03.71.01.30                15 mii lei             

 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
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f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate  

   

        Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem 

cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 

2017, la cap.  84.02.03.03.71.01.30, a sumei de  15 mii lei pentru “Studiu pentru analiza de 
trafic a unor indicatori de monitorizare ex-post aferenți proiectelor POR 2007-2013 în mun. 
Craiova”. 

 

5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului:  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor:  

 

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte  

 

 
 
       Pt. Director executiv              

                Maria NuŃă                  
 
                  
           Insp. MihăiŃă Fetoiu    Insp. Marius Chetoiu 

 














	Binder1(589)
	1 proiect
	2 Proiect.BUGET.2017
	3
	ANEXA 1 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 2 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 3 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 4 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 5 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 6 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 6a BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 6b BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 6c BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 6d BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 6e BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 7 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 8 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 9 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 10 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 11 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 12 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 13 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 14 BUGET 2017 cu estimari initial
	ANEXA 15 PIP 2017 venituri curente, propuneri
	ANEXA 16 PIP 2017 excedent, propuneri
	ANEXA 17 FEN 2017 propuneri

	4_1 mic
	51.02
	54.02
	55.02
	61.02
	65.02
	66.02
	67.02
	68.02
	68.02-Adresa fundamentare fonduri pentru alimente
	68.02-DPCASMC
	70.02
	74.02
	80.02
	81.02
	84.02
	Venituri

	4_2
	Aparat si obiectiv foto
	AUTOBUZE 2017
	Construire arhiva str. unirii SF
	FIRMA DENUMIRE PASAJ 2017
	flux calatori
	FP 59-01 Amenajare cladire A I Cuza 1
	FP 59-01 centrala termica Dir Publica Comunitara AS
	FP 59-01 Centru de recuperare
	FP 59-01 Cilindru compactor
	FP 59-01 Cladire pavilion sectii Sp. Filantropia (PT+ex)
	FP 59-01 Cladire pavilion sectii Sp. Filantropia ATR reteaua electrica
	FP 59-01 CN Carol Pompe tocătoare
	FP 59-01 CN Cuza Reabilitare retea termica
	FP 59-01 Complex sportiv (PT+ex.)
	FP 59-01 Consolidare si  Reabilitare Casa Casatoriilor (react ET+DALI)
	FP 59-01 Echipamente de joaca Sc M Viteazu
	FP 59-01 Echipamente Sala Polivalenta
	FP 59-01 Gradinita cu PP Castelul Fermecat utilități
	FP 59-01 licente software
	FP 59-01 masina de aerat tip Verti Drain
	FP 59-01 masina de carotare
	FP 59-01 masina de innisipare si imprastiere
	FP 59-01 masina de scarificat
	FP 59-01 masina de suprainsamantare
	FP 59-01 Masina de tuns gazon cu tamburi
	FP 59-01 masini numarat bani
	FP 59-01 Mod str Parangului extindere ET si DALI
	FP 59-01 Modernizare str Aleea 2,3 Garlesti si Cornului (ET si DALI)
	FP 59-01 Modernizare str Plopului (ET si DALI)
	FP 59-01 Modernizare strazi Bucovat etc (PT+ex)
	FP 59-01 Modernizare strazi Cosuna, Eliza Opran etc(PT+ex.)
	FP 59-01 perie rotativa
	FP 59-01 Pod suspendat ET si DALI
	FP 59-01 program registratura Dir Publica Comunitara AS
	FP 59-01 Reabil si modernizare strazi acord cadru (PT+ex)
	FP 59-01 Reabilitare Carol si Opera
	FP 59-01 Reabilitare centala termica (ex) Chitu
	FP 59-01 Reabilitare sediu PMC A I Cuza 7
	FP 59-01 Regenerare urbanaAmenajare Parc Cornitoiu (SF)
	FP 59-01 Retele stadion (PT+ex.)
	FP 59-01 server si periferice
	FP 59-01 SG Bibescu  Reabilitare scoala Popoveni (ex)
	FP 59-01 SG Bibescu  Reabilitare scoala Popoveni (pt)
	FP 59-01 sistem alarmare
	FP 59-01 sistem video
	FP 59-01 Stadion atletism (PT+ex.)
	FP 59-01 Statie tratare WP (doc tehnica pt autorizatie)
	FP 59-01 Tractor multifunctional
	FP 59-03 Registru spatii verzi
	Iluminat public
	licente
	Masini de numarat bancnote
	Modul validare corectare adrese
	Panouri afisaj
	PUG mun. Craiova
	PUZ Cornitoiu
	PUZ Revitalizare Centru Istoric
	PUZ Romanescu Hipodrom
	Reabilitare fantani pt baut apa
	Reabilitare termica sase cladiri invatamant
	Schimbare destinatie imobil
	SENS GIRATORIU ANUL 1848_G-RAL MAGHERU
	SENS GIRATORIU GHEORGHE CHITU_CARACAL
	SENS GIRATORIU N. ROMANESCU_RAULUI_CALEA DUNARII
	SENS GIRATORIU TRAIAN LALESCU_DEZROBIRII
	SIRENE ELECTRONICE
	sistem alarmare DIT
	Sistem de irigat
	Studiu trafic
	Tehnica de calcul


	completare pct.3 note fundamentare

