
 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA             
  PROIECT 

           HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului 

Craiova, pe anul 2020 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

14.02.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.24705/2020, raportul nr.25029/2020 

întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25595/2020 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
anul 2020;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 
2020, Legii poliţiei locale nr.155/2010, modificată şi completată, Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 
în vederea descentralizării, modificată şi completată, Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, modificată şi completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale,  modificată şi 
completată, Ordonanţei Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,  Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, modificată şi completată, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr.18/2017 
privind asistenţa medicală comunitară, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului 
nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a 
altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

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 ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe 
anul 2020, conform  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie  Publică  Locală  şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 



 

             PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 
              Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 

                           



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ                                     Se aprobă, 
Serviciul Buget                                      PRIMAR,               
Nr. 24705/10.02.2020                                                                         Mihail Genoiu 
 
 
   

REFERAT DE APROBARE 

a ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova  

pe anul 2020 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, primarul este ordonator 

principal de credite pentru bugetul de venituri şi cheltuieli la nivel de unitate administrativ 

– teritorială. 

Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se alocă fonduri 

din bugetele locale sunt ordonatori terţiari de credite. 

Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate 

numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din 

bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. 

Având în vedere prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova pe 

anul 2020. 

 

                          Pt. Director executiv,                   Director executiv adj., 

                                      Daniela Militaru                              Lucia Ştefan                

 

 
 

 



                                                            1   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ                            Se aprobă, 
Serviciul Buget                              Primar, 
Nr. 25029/10.02.2020                         Mihail Genoiu 

                                                                                                                                                                   

 

    

 

 
 

R A P O R T 

privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite  

ai bugetului Municipiului Craiova  

pe anul 2020 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare, primarul este ordonator principal de credite pentru bugetul 

de venituri şi cheltuieli la nivel de unitate administrativ – teritorială. 

Ordonatorul principal de credite analizează modul de utilizare a creditelor bugetare 

aprobate  prin  bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai căror conducători sunt 

ordonatori terţiari de credite şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea 

dispoziţiilor legale. 

Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se alocă fonduri sunt 

ordonatori terţiari de credite. 

Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai 

pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele 

aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. 

Potrivit  Legii nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020, din bugetul local se finanţează 

următoarele cheltuieli: 

În domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale cheltuielile finanţate de la bugetul 

local sunt aferente serviciilor de ordine publică, respectiv Poliţia locală în conformitate cu 

prevederile  Legii poliţiei locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum  

şi cheltuieli legate de protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor din municipiul Craiova. 

În domeniul învăţământului 

În conformitate cu Legea nr. 1/2011 - legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliile locale pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi 

complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional 

acreditat.  
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În domeniul sănătăţii 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 48/2010 cu modificările şi completările 

ulterioare şi prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi 

completările ulterioare, bugetul local participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi 

funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi 

modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi de subordonare 

locală. 

De asemenea, prin O.U.G. 162/2008 cu modificările şi completările ulterioare, este 

prevăzută finanţarea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetelor medicale din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova.  

În domeniul culturii, recreerii şi religiei - se finanţează, sub formă de transferuri, în 

conformitate cu prevederile O.G. nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 

stat sau de la bugetele locale  instituţiile publice  de cultură din subordinea Consiliul Local 

Craiova; în conformitate cu prevederile Legii 69/2000 – legea educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare, se finanţează o instituţie de sport din subordinea 

Consiliului Local Craiova sub formă de transferuri. 

În domeniul asistenţei sociale - se finanţează servicii publice de asistenţă socială a 

persoanelor în vârstă în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare; se finanţează ajutoare sociale 

pentru încălzirea locuinţelor,  prevenirea excluderii sociale,  precum şi alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenţei sociale în conformitate cu prevederile O.G. nr. 18/2017 privind asistenţa 

medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare; se finanţează cheltuieli pentru 

funcţionarea creşelor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară, cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare ordonatorii terţiari de credite ai 

bugetului Municipiul Craiova pe anul 2020, prevăzuţi în anexa la prezentul raport. 

 

Ordonator principal de credite delegat,   Pt. Director executiv,            Întocmit,      

         Lucia Ştefan                                    Daniela Militaru          insp.  Venus Bobin 
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Lista 
ordonatorilor terţiari de credite 

ai bugetului Municipiului Craiova 
pe anul 2020 

 

 

 

 
CAPITOLUL  „ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ” 

1 Conducător  Poliţia Locală a Municipiului Craiova 

 
 

CAPITOLUL „ÎNVĂŢĂMÂNT” 
 Grădiniţe 

1 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova 

2 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Sf. Ana” Craiova 

3 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Traian Demetrescu” Craiova 

4 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Paradisul Copiilor” Craiova 

5 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Fermecată” Craiova 

6 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Petrache Poenaru” Craiova 

7 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Voiniceii” Craiova 

8 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Dumbrava minunată” Craiova 

9 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Floare Albastră” Craiova 

10 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Elena Farago” Craiova 

11 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Ion Creangă” Craiova 

12 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa cu poveşti” Craiova 

13 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Eden” Craiova 

14 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” Craiova 

15 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Sf. Lucia” Craiova 

16 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Floarea Soarelui” Craiova 

17 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Phoenix” Craiova 

18 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Curcubeul Copilăriei” Craiova 

19 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Castelul Fermecat” Craiova 

20 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Pinocchio” Craiova 

21 Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Nicolae Romanescu” Craiova 

 

 

 
 
 
 
 
 



        Şcoli 
22 Conducător  Şcoala gimnazială  „Traian”  Craiova 

23 Conducător  Şcoala gimnazială  „Decebal”  Craiova 

24 Conducător  Şcoala gimnazială „Anton Pann”  Craiova 

25 Conducător  Şcoala gimnazială  „Ion Ţuculescu”  Craiova 

26 Conducător  Şcoala gimnazială „Ion Creangă”  Craiova 

27 Conducător  Şcoala gimnazială  „Sf. Dumitru”  Craiova 

28 Conducător  Şcoala gimnazială  „Lascăr Catargiu”  Craiova 

29 Conducător  Şcoala gimnazială  „Gheorghe Ţiţeica”  Craiova 

30 Conducător  Şcoala gimnazială  „Mircea Eliade”  Craiova 

31 Conducător  Şcoala gimnazială  „Sf. Gheorghe”  Craiova 

32 Conducător  Şcoala gimnazială  „Nicolae Romanescu”  Craiova 

33 Conducător  Şcoala gimnazială  „Mihai Viteazul”  Craiova 

34 Conducător  Şcoala gimnazială  „Alexandru Macedonski”  Craiova 

35 Conducător  Şcoala gimnazială  „Elena Farago”  Craiova 

36 Conducător  Şcoala gimnazială  „Gheorghe Bibescu”  Craiova 

37 Conducător  Şcoala gimnazială  „Mihai Eminescu”  Craiova 

38 Conducător  Şcoala gimnazială  „Nicolae Bălcescu”  Craiova 

  
Colegii, licee, grupuri 

39 Conducător  Colegiul Naţional  „Fraţii Buzeşti”  Craiova 

40 Conducător  Colegiul Naţional  „Carol I”  Craiova 

41 Conducător  Colegiul Naţional  „Elena Cuza”  Craiova 

42 Conducător  Colegiul Naţional Pedagogic  „Ştefan Velovan”  Craiova 

43 Conducător  Colegiul Naţional  „Nicolae Titulescu”  Craiova 

44 Conducător  Colegiul Economic  „Gheorghe Chiţu”  Craiova 

45 Conducător  Liceul Tehnologic  „Constantin Brâncuşi” Craiova 

46 Conducător  Liceul Teoretic  „Henri Coandă”  Craiova 

47 Conducător  Liceul Teoretic  „Tudor Arghezi”  Craiova 

48 Conducător  Liceul Tehnologic  „Ştefan Odobleja”  Craiova  

49 Conducător  Liceul cu Program Sportiv  „Petrache Trişcu”  Craiova 

50 Conducător  Liceul de Arte  „Marin Sorescu”  Craiova 

51 Conducător  Liceul Teologic Adventist Craiova 

52 
Conducător  Seminarul Teologic Ortodox  „Sfântul Grigorie Teologul”  

Craiova 

53 Conducător  Liceul  „Traian Vuia”  Craiova 

54 Conducător  Liceul  „Matei Basarab”  Craiova 

55 Conducător  Liceul de Industrie Alimentară Craiova 

56 Conducător  Liceul Tehnologic  „George Bibescu”  Craiova 

57 Conducător  Liceul Tehnologic Auto Craiova 

58 Conducător  Liceul Energetic Craiova 

59 Conducător  Liceul Tehnologic  „Costin D. Neniţescu”  Craiova 

60 Conducător  Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 

61 Conducător  Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

62 Conducător  Liceul  „Charles Laugier”  Craiova 

 63      
 

Conducător  Liceul  „Voltaire”  Craiova 

  64   Conducător Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj 

 



CAPITOLUL „SĂNĂTATE” 
1 Conducător  Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

2 Conducător  Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 

3 
Conducător  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 

Babeş” Craiova 

  

CAPITOLUL  „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE” 
1 Conducător  Filarmonica Oltenia Craiova 

2 Conducător  Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova 

3 Conducător  Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova 

4 Conducător  Opera Română Craiova 

5 Conducător  Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova 

6 Conducător  Sport Club Municipal Craiova 

 

 

CAPITOLUL  „ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ” 
1 Conducător  Cămin  Pentru  Persoane  Vârstnice  Craiova 

2 
Conducător  Serviciul  Public  Management Spitale, Cabinete Medicale şi 

Creşe din municipiul Craiova  

   3 Conducător  Direcţia Generală de  Asistenţă  Socială  Craiova 

 

  

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 25595/ 10.02.2020 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr. 24705/10.02.2020 ,  
 -Raportul Directiei Economico-Financiara nr. 25029/10.02.2020 privind aprobarea 
ordonatorilor tertiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova  pe anul 2020. 
  -În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 - Legea 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 
 - Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
1/2011 - legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 
48/2010 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 9/1996 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale  instituţiile publice  
de cultură din subordinea Consiliul Local Craiova; în conformitate cu prevederile Legii 
69/2000 – legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 -Protrivit art.129 coroborat cu  art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 -Codul 
Administrativ 
    -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
     AVIZAM FAVORABIL 
 
  propunerea Directiei Economico-Financiara privind aprobarea ordonatorilor tertiari de 
credite ai bugetului Municipiului Craiova  pe anul 2020. 
 
 
           Director Executiv,            Întocmit, 
                     Mischianu Ovidiu                                               Toncea Lia Martha 
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