
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                                                       PROIECT   

  

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

Craiova, pe anul 2018 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 17.12.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.197958/2018, rapoartele nr.204902/2018 
al Direcţiei Economico-Financiară  şi nr.205254/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018; 

    În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi art.5 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  

 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 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri-14.069,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare-13.971,00 

mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare-98,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-14.069,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare-

13.971,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare-98,00 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.38/2018. 

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,   SECRETAR, 

         Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 197958/04.12.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificarii 

 bugetului de venituri şi cheltuieli 

 la Sport Club Municipal Craiova pe anul 2018 

 

 

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. 

Sport Club Muncipal Craiova solicită rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2018 în conformitate cu art.5, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

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/D.C. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.204902/12.12.2018  
 
 
                                                                                                Se aproba, 

                                                                               PRIMAR 
                                                                            Mihail Genoiu 

 
 

 Avizat, 
                                                   ADMINISTRATOR PUBLIC  

                                                                                                     Marian-Sorin Manda 
 
 

  
RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2018 la Sport Club Municipal 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. 

VENITURI: 

Prin adresa nr. 5259/11.12.2018, Sport Club Muncipal Craiova solicită rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 în conformitate cu art.5, alin.(2) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, donaţiile şi sponsorizările se cuprind prin rectificare bugetară în bugetul de 

venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.  
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Având în vedere cele de mai sus, Sport Club Municipal Craiova solicită 

majorarea sursei 371001 – Donații și sponsorizări cu suma de 56,00 mii lei, sumă 

reprezentând sponsorizări încasate de la - SC PROGOPO IMPEX SRL – contract nr. 

4283/15.10.2018 – suma de 4,00 mii lei; SC PROGOPO IMPEX SRL – contract nr. 

4284/15.10.2018 – suma de 4,00 mii lei; SC SOLAREX IMPEX SRL – contract nr. 

4968/26.11.2018 – suma de 20,00 mii lei; SC MITLIV EXIM SRL – contract nr. 4810/ 

15.11.2018 – suma de 27,90 mii lei. 

De asemenea, se solicită suplimentarea sursei de venit 361050 - „Alte venituri” 

cu suma de 32,00 mii lei, intrucat clubul urmeaza sa primeasca drepturi de televiziune 

de la Federatia Romana de Handbal pentru meciurile televizate. 

CHELTUIELI: 

           Se suplimentează titlul 20 – Bunuri și servicii pentru cheltuielile cu activitatea 

sportivă cu suma de 4,00 mii lei. 

În conformitate cu art.49 din legea 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,  se 

solicită achiziționarea unui autovehicul deoarece oficialii si tehnicienii clubului trebuie  

pe parcursul fiecărui an să se deplaseze la Bucuresti la sediile federatiilor nationale de 

specialitate pentru rezolvarea legala a participarii in competitiile oficiale nationale. 

Prezența in competitiile internationale inter-cluburi impune respectarea unor conditii de 

protocol obligatorii prevazute in statutele si regulamentele federatiilor internationale de 

specialitate, astfel încât exista obligativitatea de a prelua si transporta oficialii partidelor 

internationale de la si la aeroportul de sosire in Romania. Facem mențiunea că in 8 ani 

de participare in cupe europene, delegatii oficiali internationali au sosit pe Aeroportul 

International Otopeni – Bucuresti și pana in prezent aceste deplasari s-au facut in marea 

lor majoritate cu autoturismele personale ale salariatilor clubului, precum si cu 

autoturisme inchiriate de la societatile de profil. Se propune, astfel majorarea titlului 

710102 - Masini, echipamente si mijloace de transport cu suma de 84,00 mii lei din 

sursele proprii ale clubului. 

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 2018, după cum urmează: 
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� Total Venituri – 14.069,00 mii lei (din care: veniturile secţiunii de funcţionare- 

13.971,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare - 98,00 mii lei); 

� Total Cheltuieli – 14.069,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare – 13.971,00 

mii lei și cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 98,00 mii lei), conform anexei şi 

fundamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.38/15.02.2018. 

 

 

 

 

 

Ordonator Principal de Credite Delegat, 
Lucia Ştefan 

 
 
 
 
 
 

Șef serviciu, Întocmit, 

Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 

D.C./2 ex. 
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