
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
        
   

 HOTĂRÂREA NR. 530 
privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30.09.2014 

 
 

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

30.10.2014; 
Având în vedere raportul nr.142017/2014 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte  prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a creditelor 
externe, la data de 30.09.2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.301, 302, 303, 305 şi 306/2014;  

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, 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 30.09.2014, 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, 

 Silviu Cristian ŞTEFĂNESCU-DRAGOTĂ   Nicoleta MIULESCU 
 

 
 



Lei

Trim I Trim II Trim III
Valoare 
achitata

Diferenta 
fata de 

prevederi
Observatii

67.06.03.30 6,600,000 6,600,000 4,050,000 0 17,250,000

56.01.01 4,511,000 4,511,000 2,768,000 0 11,790,000

56.01.03 2,089,000 2,089,000 1,282,000 0 5,460,000

PRESEDINTE DE SEDINTA
SILVIU CRISTIAN STEFANESCU DRAGOTA

Cap. 67.06.  (Cultura, recreere si religie)

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

17,250,000

Pana in prezent nu au fost achitate sume din 
creditul extern contractat. S-au achitat 
lucrari executate, cotele legale catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii  si Casa 
Sociala a Constructorilor, contravaloarea 
avizelor  specificate in CU pentru 
alimentarea cu energie electrica, 
contravaloare tarif Distrigaz, contravaloare 
servicii dirigentie santier, in suma totala de 
10.846.556,63 lei, din sumele incasate la 
Bugetul local din cererile de rambursare 
depuse si incasate. (au fost încasate pe 
parcursul primelor trei trimestre ale anului 
2014 cereri de rambursare aferente acestui 
proiect în sumă totală de 12.161.668,94 lei)

11,790,000

5,460,000

Prevederi an 
2014

ANEXA LA HCL nr.530/30.10.2014


	01
	02

