
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
               PROIECT  

   

  HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal 

Craiova, pe anul 2016 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2016; 

Având în vedere raportul nr.88880/2016 întocmit de Direcţia Economico –
Financiară  prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2016; 

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată;  

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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a)  total venituri –9.577 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –9.577 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.47/2016. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club Municipal Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

     INIŢIATOR,  AVIZAT, 
       PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

   Lia – Olguţa VASILESCU   Ovidiu MISCHIANU 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 88880/18.05.2016 

 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2016 la Sport Club Municipal Craiova 

 
 
 

În conformitate cu art.19 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, bugetele instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale.  

Conform art.5, alin 2 din OUG nr.63/2010, donaţiile şi sponsorizările se cuprind prin 
rectificare bugetară în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor. 

Cu adresa nr. 1183/18.05.2016, Sport Club Municipal Craiova solicită rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 cu suma de 6,00 mii lei, reprezentând 
sponsorizări încasate de la S.C.PREVIMET (950 lei) prin contractul cu 
nr.889/05.04.2015 și SC EUROVIC LAND DISTRIB SRL (5.000 lei) prin contractul cu 
nr.795/25.03.2016, sumă ce se va folosi pentru materiale și servicii cu caracter 
funcțional. 

Astfel, veniturile instituţiei vor fi în sumă de 9.577,00 mii lei şi se vor folosi 
pentru: 

 -cheltuieli de personal - 619,00 mii lei, 
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 8.958,00 mii lei. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Muncipal se prezintă după 

cum urmează: 
 

                                                                                                - mii lei - 
 

DENUMIRE 
CO

D 
Buget 
2016 

INF. Buget 
rectif. 

Estimări 
2017 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

VENITURI–total, 
 din care: 

00.0
1 

9.571 6 9.577 9.67
6 

9.92
7 

9.98
1 

VENITURI 
SECŢ. DE 
FUNCŢIONARE
, din care: 

 9.571 6 9.577 9.67
6 

9.92
7 

9.98
1 

����alte venituri 
din proprietate 

30.10.05 6  6 7 7 7 



���� alte venituri 36.10.50 70  70 87 90 95 
����donații și 

sponsorizări 
37.10.01 56 6 62 0 0 0 

����subvenţii 
pentru instituţii 
publice  

43.10.09 9.439  9.439 9.582 9.830 
 

9.879 

CHELTUIELI –
total, din care: 

49.1
0 

9.571 6 9.577 9.67
6 

9.92
7 

9.98
1 

CHELTUIELI 
SECŢ. DE 
FUNCŢIONARE
, din care: 

 9.571 6 9.577 9.67
6 

9.92
7 

9.98
1 

����cheltuiel de 
personal 

10 619  619 630 645 660 

���� cheltuieli cu 
bunuri şi servicii 

20 8.952 6 8.958 9.046 9.282 9.321 

 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club 
Municipal Craiova pe anul 2016, după cum urmează: 

             � Total Venituri – 9.577,00 mii lei (veniturile secţiunii de 
funcţionare); 

            � Total Cheltuieli – 9.577,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de 
funcţionare), conform anexei şi fundamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică Hotărârea nr.47/02.02.2016. 
 
 
 
 

 

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

Lia Olguţa Vasilescu 

 

                                                   

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 



    Nicolae Pascu 

 
 
 
   D.C./2 ex. 
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