
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
        
   

            HOTĂRÂREA NR. 40 
privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 

semestrul I al anului 2012 
 
 

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

26.07.2012; 
Având în vedere raportul nr.90623/2012 întocmit de Direcţia Economico-

Financiara prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2012 şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31, 32, 33, 34 şi 35/2012;  

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 şi 
art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 
 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 
semestrul I al anului 2012, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                               SECRETAR, 
            PAVEL BADEA                                                Nicoleta MIULESCU 

 







ANEXA NR.1 
La Hotărârea nr.40/26.07.2012 

VENITURI 
-‐lei-‐	  

Denumire indicatori Prevederi 
sem.I 

Încasări 
sem.I  

TOTAL VENITURI: 375.716.000 321.431.665 
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 205.991.000 196.191.125 
I.Venituri proprii, total din care: 80.434.000 71.029.215 
*Venituri din impozite şi taxe locale 77.295.000 68.021.961 
*Sume alocate de Direcţia de Sănătate  Publică 
pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de 
Medicină Dentară din unităţile de învăţământ din 
Municipul Craiova 

3.139.000 3.003.254 

*Donaţii şi sponsorizări 0 4.000 
II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate,TOTAL, din care: 

62.052.000 59.860.546 

-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, din care: 57.586.000 56.070.860 

     - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi 
alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum 
şi contribuţiile aferente acestora din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat 

56.886.000 55.513.325 

     - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 
104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 

700.000 700.000 

- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

1.323.000 1.063.784 

- drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap 

2.700.000 2.289.902 

- ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii 
de ajutor social 

7.000 0 



- cheltuielile creşelor  0 0 
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

436.000 436.000 

III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 78.917.000 71.614.249 
IV.Subvenţii , din care: 439.000 87.115 
- Subvenţii pentru compensarea cresterilor 
neprevizionate ale preturilor la combustibili 281.000 0 

- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 150.000 79.363 

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 8.000 7.752 
V. Alte transferuri voluntare 76.240.000 76.021.322 
VI.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare 

-92.091.000 -82.421.322 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 169.725.000 125.240.540 
I.Venituri proprii 0 8.863.411 
II. Subvenţii  28.569.000 12.775.882 
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 
necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 
postaderare 

28.569.000 12.775.882 

III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 49.065.000 21.179.925 
IV.Vărsăminte din secţiunea de functionare 92.091.000 82.421.322 

 

	  

 	  
                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  PAVEL BADEA 	  
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