
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

                  
                                 PROIECT   

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

Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.152788/2019, raportul nr.156032/2019 al 
Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.156441/2019 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 2019; 

    În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată;  
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează: 
a) total venituri-12.738,00 mii lei (din care: veniturile secţiunii de funcţionare-

12.323,00 mii lei şi veniturile secțiunii de dezvoltare-115,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-12.738,00 mii lei (din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare-

12.323,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare-115,00 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.164/2019. 

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 GENERAL, 

         Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 152788/05.09.2019 
 

 

                                                                                   Se aproba, 
                                                                  PRIMAR 

                                                                 Mihail Genoiu 

 
 
 

                                                                                Avizat, 
 ADMINISTRATOR PUBLIC 

              Marian Sorin Manda 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova pe anul 2019 

 

 

 

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. 15186/02.09.2019, Căminul pentru Persoane Vârstnice din 

Craiova ne solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova pe anul 2019. 

În urma analizei execuţiei bugetului Căminul pentru Persoane Vârstnice din 

Craiova  la data de 29.08.2019, pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei, 

consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, astfel:  
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- Cu privire la Venituri totale  Căminul pentru Persoane Vârstnice din 

Craiova propune suplimentarea acestora cu suma de 300 mii lei, de la valoarea de 

12.438 mii lei, la valoarea de 12.738 mii lei, astfel:  Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din Craiova  menţionează că la sursa de venit „Contribuţia de întreţinere 

persoane asistate”-cod 33.10.13 a realizat venituri în sumă de 1.641.021, sumă mai 

mare decât veniturile planificate în primele luni ale anului 2018; de asemenea 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova precizează că prin creşterea 

punctului de pensie cu 15% de la 01 septembrie 2019 conform OUG nr. 114/2018 şi a 

creşterii contribuţiei de întreţinere, conform HCL nr. 357/2019 de la 800 la 1.000 lei 

de la 01 septembrie 2019 se prevede o creştere a nivelului contribuţiei de întreţinere 

la 250 mii lei până la finele anului 2019. 

- Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova propune suplimentarea  

cheltuielilor totale cu suma de 300 mii lei, de la valoarea de 12.438 mii lei, la 

valoarea de 12.738 mii lei, sumă ce va fi folosită la titlul de cheltuială „bunuri şi 

servicii” pentru creşterea standardului de viaţă a beneficiarilor instituţionalizaţi. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 19, 

alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, 

art. 240, alin. 2  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată,  propunem emiterea unei hotărâri cu 

privire la rectificărea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice din Craiova pe anul 2019. 

 

Director executiv adj., 

 

Lucia Ştefan  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 156032/11.09.2019                                                                                           
 
 
 
                                                                                                Se aproba, 

                                                                               PRIMAR 
                                                                            Mihail Genoiu 

 
 
 

  
 

 
RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Căminului pentru Persoane Vârsnice Craiova 

pe anul 2019 

 

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 HCL nr. 164/23.04.2019, Consiliul Local al Municipiul Craiova a aprobat 

bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 

pe anul 2019 

Prin adresa nr. 3891/03.09.2019, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 

solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel:  

- Cu privire la Veniturile  totale , Căminul pentru Persoane Vârstnice din 

Craiova propune suplimentarea acestora cu suma de 300 mii lei, de la valoarea de 

12.438 mii lei, la valoarea de 12.738 mii lei, astfel:  Căminul pentru Persoane Vârstnice 

din Craiova  menţionează că la sursa de venit „Contribuţia de întreţinere persoane 
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asistate”-cod 33.10.13 a realizat venituri în sumă de 1.641.021, sumă mai mare decât 

veniturile planificate în primele luni ale anului 2018; de asemenea Căminul pentru 

Persoane Vârstnice din Craiova precizează că prin creşterea punctului de pensie cu 15% 

de la 01 septembrie 2019 conform OUG nr. 114/2018 şi a creşterii contribuţiei de 

întreţinere, conform HCL nr. 357/2019 de la 800 la 1.000 lei de la 01 septembrie 2019 

se prevede o creştere a nivelului contribuţiei de întreţinere la 250 mii lei până la finele 

anului 2019. 

- Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova propune suplimentarea  

cheltuielilor totale cu suma de 300 mii lei, de la valoarea de 12.438 mii lei, la valoarea 

de 12.738 mii lei, sumă ce va fi folosită la titlul de cheltuială „bunuri şi servicii” pentru 

creşterea standardului de viaţă a beneficiarilor instituţionalizaţi. 

 

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 2019, după cum urmează: 

 

� Total Venituri – 12.738,00 mii lei ( din care: Veniturile secţiunii de funcţionare – 

12.323,00 mii lei şi Veniturile secţiunii de dezvoltare – 115,00 mii lei); 

� Total Cheltuieli – 12.738,00 mii lei ( din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare 

– 12.323,00 mii lei şi Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 115,00 mii lei), conform 

anexei şi fundamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.164/23.04.2019. 

 

 
Ordonator principal de credite delegat,                          Întocmit, 

Lucia Ştefan                                                                          insp. Venus Bobin 
 
 
 
 

 

V.B./2 ex. 
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