
MUNICIPIUL CRAIOVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                 
                       HOTĂRÂREA NR. 54 

privind finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei 

Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului „Centru social pentru persoane 
vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod existent şi 

dotare ”, situat in municipiul Craiova str. Matei Basarab nr. 17 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013; 
 Având în vedere raportul nr.16989/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune finanţarea din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei 
proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului „ Centru 
social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod 
existent şi dotare ”, situat in municipiul Craiova str. Matei Basarab nr. 17 şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.54, 55, 56, 57 
şi 58/2013;      
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului 
nr.491/2008; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin.6 lit.a, pct.2, 
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 finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2013, cu suma de max.64 mii lei, reprezentând 
contribuţia proprie a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente 
proiectului „Centru social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, 
modernizare, mansardare pod existent şi dotare ”, situat in municipiul Craiova 
str. Matei Basarab nr. 17. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Arhiepiscopia Craiovei vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
       SECRETAR, 

Bianca Maria Carmen PREDESCU       Nicoleta MIULESCU 



 
  

  
  
  

 


