
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
        
   

            HOTĂRÂREA NR. 90 
privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

31.12.2017 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.03.2018; 
Având în vedere raportul nr.40246/2018 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile,  la data de 31.12.2017 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova;  

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; 

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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

31.12.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

 
 
 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
           Marius MIHAI     Nicoleta MIULESCU 

 

 



Lei

Trim I Trim II Trim III Trim IV
Valoare 

achitata la 
31.12.2017

Diferenta 
fata de 

prevederi
Observatii

65.08 0 6.000 0 0 0 6.000

65.08.03.01. 
55.01.07

0 5.000 0 5.000

65.08.11.03. 
55.01.07

0 1.000 0 1.000

68.08.06 196.000 0 0 0 90.823 105.177

56.18.02 196.000 0 90.823 105.177

196.000 6.000 0 0 90.823 111.177

Proiect „EducaŃia poate rupe lanŃul 
sărăciei!”

196.000

Cap. 68.08. Asigurari si asistenta sociala

196.000

TOTAL

5.000

202.000

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.90/2018

Cap. 65.08. ÎnvăŃământ

Proiectul a fost finalizat. Pana in prezent au fost 
efectuate plati pentru anul 2017 astfel: formare 
profesionala - 33.550 lei, catering - 14.606 lei, 
conferinta finala - 367,80 lei, ghid - 34.000 lei, audit 
1 - 1.153,28 lei ,papetarie - 4.546,30 lei. In 
trimestrul  III a fost achitat auditul final - 2.599,62 
lei.

Prevederi 
an 2017

Proiectul se afla in implementare. Pana in prezent s-
a primit de la Programul NaŃiunilor Unite pentru 
Dezvoltare - Biroul România contravaloarea serviciilor 
de proiectare, 36.600 lei, şi a fost semnat acordul de 
principiu prin care au fost livrate materialele 
aferente termosistemului. S-au achitat servicii de 
proiectare în valoare de 31.110 lei. Pentru anul 2017 
a fost prevazuta suma necesara pentru asistenta 
tehnica. În 2017 nu au fost efectuate plăti.1.000

Proiect „Reabilitare termica 
partiala la sase cladiri cu destinatia 
spatii de invatamant - Izolare 
termica a anvelopei cladirilor la 
partea opaca a fatadei”

6.000



Din care:

0 0 60.228 -60.228
Prima transa de prefinantare din proiectul „EducaŃia 
poate rupe lanŃul sărăciei!”, de 30.000 euro, a intrat 
in anul 2016 , dar a fost cheltuita in 2017.

141.000 0 30.595 110.405
A doua transa de prefinantare din proiectul „EducaŃia 
poate rupe lanŃul sărăciei!”, de 8.365 euro, a fost 
solicitată in 2017 si cheltuită parŃial.

141.000 0 0 0 90.823 50.177

45.08.18.03 Sume primite de la UE /alti 

donatori în contul platilor efectuate si 

prefinantari

141.000

Total

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,

Marius MIHAI

0

141.000

40.08.15.02 Sume utilizate de administraŃiile 

locale din excedentul anului precedent pentru 

secŃiunea de dezvoltare
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