
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
             
                            PROIECT
         HOTĂRÂREA NR._____ 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pe anul 2018 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018; 
 Având în vedere rapoartele nr.128580/2018 al Direcţiei Economico -Financiare şi 
nr.128927/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialiate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2018;  
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, Legii Poliţiei Locale nr.155/2010 şi Hotărârii 
Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei Locale;  
           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 Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri  - 27.231,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 27.010,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 221,00 
mii lei); 

b) total cheltuieli – 27.231,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 27.010,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
221.00 mii lei), 

  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.37/2018. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR, 

Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                
PRMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.128580/13.08.2018 
  
 
 

Se aprobă, 

Primar, 

Mihail Genoiu 

 
 

Avizat, 

Administrator Public, 

Marian-Sorin Manda 

 
 
 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2018 
 la Poliţia Locală a Municipiului Craiova 

 

 

 

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Legea Poliţiei 

Locale nr. 155/2010 şi H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, bugetul instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din bugetele locale se aprobă de către Consiliul Local. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 

Cu adresa nr. 32419/2018, Poliţia Locală a Municipiului Craiova solicită 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, după cum urmează: 



   

- În conformitate cu prevederile art. 8, alin.(1) din O.U.G. nr. 37/2008 cu 

modificările şi completările ulterioare ”Sumele provenite din finanţarea bugetară a 

anilor precedenţi, care se restituie în condiţiile legii bugetelor din care au fost 

acordate, se evidenţiază în execuţie la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plăţi efectuate 

în anii precedenţi şi recuperate în anul curent» cu semnul minus. În bugetele 

unităţilor administrativ-teritoriale această operaţiune se va reflecta şi în programare, 

prin rectificare bugetară”.  

Având în vedere faptul că în execuţie este încasată suma de 182.00 mii lei 

reprezentând spor de dispozitiv recuperat de la angajaţii instituţiei, propunem 

prevederea sumei de 182.00 mii lei cu semnul minus la titlul 85 ”Plăţi efectuate în 

anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  

- Potrivit notei de fundamentare, Poliţia Locală a Municipiului Craiova, 

propune majorarea prevederii la titlul „Cheltuielile de personal” cu suma de 16 mii 

lei pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă suportate de angajator, 

deoarece de la începutul exerciţiului bugetar până în prezent numărul de zile de 

incapacitate temporară de munca a personalului unităţii a fost mult mai mare faţă de 

estimarea initială 

- Portivit  art. 38, alin (1) din H.G. 1332/2010, „poliţiştii locali şi personalul 

contractual din poliţia locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor 

de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecţie specifică locului şi 

condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare 

ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din veniturile 

poliţiei locale, cu personalitate juridică, după caz”.  

Fiecare articol din componenţa uniformei are o perioadă maximă de uzură 

conform anexei 1 la H.G. 1332/2010. 

Avănd în vedere cele prezentate, Poliţia locală a Municipiului Craiova, 

propune majorarea titlului “Bunuri şi servicii”, cod 20.05.01 “Uniforme şi 

echipament” cu suma de 200 mii lei. Suma solicitată va fi utilizată pentru 

achiziţionarea articolelor de uniformă şi echipament: scurtă îmblănită, bocanci şi 

pantofi de iarnă. 

- Urmare a derulării procedurii de achiziţii publice a fost încheiat contractual 

de furnizare ”staţii de emisie recepţie în sistem TETRA” fapt ce a condus la o 



   

economie  de 34 mii lei faţă de valoarea aprobată iniţial. Prin urmare Poliţia Locală a 

Municipiului Craiova propune diminuarea prevederilor aprobate la titlul “Active 

nefinanciare” cu suma respectivă. 

Având in vedere cele prezentate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018 

al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, se prezintă astfel: 

                                                                                                                             mii lei 

 
 

 

Buget 
2018 

Infl. 
+/- 

Buget 
rectif. 
2018 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

Estimări 
2021 

TOTAL VENITURI, din 
care: 

00.01 27.231  27.231 23.742 24.057 24.425 

VENITURILE SECŢIUNII 
DE FUNCŢIONARE, din 
care: 

 26.976 +34 27.010 23.742 24.057 24.425 

- venituri din prestări de 
servicii 

33.10.08 80  80 80 80 80 

-veniturile din secţiunea de 
funcţionare pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare 

37.10.03 -255 +34 -221 0 0 0 

- subvenţii pentru instituţii 
publice 43.10.09 27.151  27.151 23.662 23.977 24.345 

VENITURILE SECŢIUNII 
DE DEZVOLTARE,  din 
care: 

 255 -34 221 0 0 0 

-vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare  

37.10.04 255 -34 221 0 0 0 

TOTAL CHELTUIELI, din 
care: 

 27.231  27.231 23.742 24.057 24.425 

CHELTUIELILE 
SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE, din care: 

 26.976 +34 27.010 23.742 24.057 24.425 

- cheltuieli de personal 10 26.131 +16 26.147 22.873 23.177 23.531 

- bunuri şi servicii 20 845 +200 1.045 869 880 894 

-plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în 
anul curent 

85 0 -182 -182    

CHELTUIELILE 
SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE, din care: 

 255 -34 221 0 0 0 

-cheltuieli de capital 70 255 -34 221 0 0 0 

 



   

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova, după cum urmează: 

•Total Venituri  27.231,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 27.010,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 221,00 mii lei);  

•Total Cheltuieli  27.231,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 

sumă de 27.010,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 221.00 

mii lei) conform anexei şi a fundamentării ataşate la prezentul raport. 

 În mod corespunzător se modifică H.C.L. nr. 37/15.02.2018. 

 

 

 
Ordonator principal de credite delegat, 

Lucia Ştefan 
 
 

Director executiv adj., Întocmit, 
Daniela Militaru Cons. Gabriela Stancu 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ex/G.S. 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                     

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget, nr. 

128580/13.08.2018,  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2018,  la Politia Locala a Municipiului Craiova, 

− art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea Politiei Locale nr. 155/2010 , 

art. 38, alin.(1) din  H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare si functionare  a Politiei Locale a Municipiului Craiova, HCL 

37/15.02.2018, art. 8,alin.(1) din OUG 37/2008 cu modificarile si completarile 

ulterioare coroborat cu art. 36 alin.4, lit.a din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001.  

− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de    

consilier juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

   Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget, nr. 128580/13.08.2018,  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018,  la Politia Locala 

a Municipiului Craiova. 

 

 

Director Executiv     Intocmit           
























	1proiect
	2raport
	3raport avizare
	4ANEXA
	5Nota de fundamentare

