
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT
   

          HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2018 
 

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

27.09.2018; 
Având în vedere expunerea de motive nr. 148075/2018, rapoartele nr.148077/2018 

al Direcţiei Economico –Financiare şi nr. 148233/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2018; 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Legii cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și 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 Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
- Total venituri – 11.550,00 mii lei (secţiunea de funcţionare); 
- Total cheltuieli – 11.550,00 mii lei (secţiunea 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.39/2018. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 

 
          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
             PRIMAR,             SECRETAR, 



 

              Mihail GENOIU              Nicoleta MIULESCU 
  

 
 



  1  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.148075/18.09.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de Hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul 

exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetului 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, ca urmare a 

aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri 

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

 Prin adresa nr. 2627/2018, Căminul pentru Persoane Vârstnice, solicită 

rectificarea, în sensul suplimentării  bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, 

cu suma de 1.900,00 mii lei, atât la venituri  cât și la partea de  cheltuieli (cheltuieli 

de personal) ca urmare a aplicării prevederilor art.38 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată 

prin Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 martie 2018 salariile 

de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici, asistenți medicali și 

ambulanțieri/șoferi autosanitară prevăzute în anexa nr.II, cap.I se majorează la nivelul 

salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022. De asemenea, 

persoanele care ocupă funcția de psiholog în unitățile sanitare, unitățile de asistență 

medico-socială și unitățile de asistență socială și care dețin specializarea de 

psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 19, 

alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.115, alin 1, lit.b, din Legea 215/2001 privind administrația 

public locală cu modificările si completările ulterioare, art. 128, alin.3 din Legea 

140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem 

emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ. 

 

 

 

 

 

 

Primar, Director executiv , 
Mihail Genoiu Lucia Ștefan 

 
 
 

 
2 ex/DC 



 

 

 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 148077/18.19.2018 
 

                                                                       Se aprobă, 
PRIMAR, 

                                                  MIHAIL GENOIU 
 

 
RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2018 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 
În conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetului instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din bugetele locale, ca urmare a aprobării rectificării 

bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. 

Pentru anul 2018 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova are aprobate 160 

posturi si ocupate 155 posturi: 7 medici, 1 farmacist, 24 asistenți medicali, 58 infirmiere, 

14 îngrijitoare, 5 salariați Serviciul Recuperare, 4 salariați Serviciul Social, 28 salariați 

Serviciul Administrativ, 11 salariați TESA, 3 salariați personal de conducere. Fondul de 

salarii aprobat în bugetul inițial pe anul 2018 a fost de 7.004 mii lei.  

Având în vedere prevederile art.38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Legea nr. 

79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, începând cu 1 martie 2018 salariile de bază ale personalului care 

ocupă funcțiile de medici, asistenți medicali șI ambulanțieri/șoferi autosanitară prevăzute 

în anexa nr.II, cap.I se majorează  la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei 

legi pentru anul 2022. De asemenea, persoanele care ocupă funcția de psiholog în unitățile 



 

sanitare, unitățile de asistență medico-socială și unitățile de asistență socială și care dețin 

specializarea de psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%. 

Astfel, ținând cont de cele enunțare mai sus, prin adresa nr.2627/2018, Căminul 

Pentru Persoane Vârstnice solicită majorarea transferurilor alocate de la bugetul local cu 

suma de 1.930,00 mii lei și implicit rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018 în vederea acordării drepturilor salariale pentru salariații Căminului pentru Persoane 

Vârstnice până la data de 31.12.2018. 

Astfel, veniturile instituţiei vor fi în sumă de 11.550,00 mii lei şi se vor folosi 

pentru: 

 -cheltuieli de personal – 8.934,00 mii lei, 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2.324,00 mii lei, 

- - Titlul 59 – alte cheltuieli -  sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate în 

sumă de 142,00 mii lei;  

- cheltuieli de capital – 150,00 mii lei. 

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

Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru 

Persoane Vârstnice Craiova  pe anul 2018, după cum urmează: 

� Total Venituri – 11.550,00 mii lei - secţiunea de funcţionare; 

              � Total Cheltuieli – 11.550,00 mii lei - secţiunea de funcţionare, conform anexei 

şi funadamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică H.C.L. nr.39/15.02.2018. 

 

Ordonator principal de credite delegat, 
Lucia Ștefan 

 
 
 

Șef serviciu Întocmit, 
             Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 
 
2ex/D.C. 



















MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.148233/18.09.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

  

Având in vedere:   

− Expunerea de motive nr. 148075/18.09.2018 

− raportul  Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget 

nr.148077/18.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2018 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, 

-  art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu   

modificările şi completările ulterioare, art.38 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și 

completată prin Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 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. 148077/18.09.2018 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Craiova.  

 

 

 

Director Executiv     Intocmit           
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