
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
        
   

                 HOTĂRÂREA NR. 778 
privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30.11.2013 

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

19.12.2013; 
Având în vedere raportul nr.186896/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte  prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a creditelor 
externe, la data de 30.11.2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013;  

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată de 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 creditelor externe, la data de 30.11.2013, 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. 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

 Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU 
 
 



Lei

Trim I Trim II Trim III Trim IV
Valoare 
achitata

Diferenta 
fata de 

Observatii

67.06.03.30
Craiova Water Park-Complex de agremet 
acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul 
Craiova (Asistenta tehnica+executie)

14,767,000 4,715,000 4,409,000 19,435,999 4,455,001
Contractul de finantare s-a semnat in data de 
09.09.2011. Contractul de lucrari a fost 
semnat in data de 6 februarie 2013. A fost 

80.06.01.10
Centru Multifunctional Craiova- Pavilion 
Central (asistenta tehnica+executie)

3,100,000 3,019,751 80,249

Contractul de finantare s-a semnat in data de 
25.08.2010. Contractul de lucrari s-a semnat 
in data de 02.06.2011. Cheltuielile suportate 
din credit pe anul in curs sunt executie 
lucrari, cota ISC de 0,7% si servicii de 
dirigentie de santier şi de asistenţă tehnică 
din partea proiectantului. Recepţia la 

LUCIAN COSTIN DINDIRICĂ

23,891,000

Cap. 80.06.  (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

3,100,000

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.778/2013

Prevederi an 
2013

Cap. 67.06.  (Cultura, recreere si religie)
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