
                                                                                                                                            

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
            PROIECT             

 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, 

aferentă trimestrului I al anului 2020 
 
 

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

30.04.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.56749/2020, raportul nr.57814/2020 al 

Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.59351/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă 
trimestrului I al anului 2020; 

În conformitate cu prevederile art.49, alin.13 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 execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă 

trimestrului I al anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac 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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget  
Nr.56749/03.04.2020                                                                

Se aprobă, 
PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 
                                                                     
                                     
 

REFERAT DE APROBARE 

a execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova  

aferentă trimestrului I (31 martie 2020)  

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 13 din Legea privind finanţele 

publice nr.273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, 

iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în 

şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 

bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, 

astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar  diferenţa dintre 

tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante 

să fie mai mare decât zero. 

Bugetul creditelor externe al municipiului Craiova pe anul 2020 cuprinde 

veniturile obţinute din împrumuturi externe, urmare a creditului contractat prin 

Contractul de împrumut nr. 50083/04.12.2018 încheiat de municipiul Craiova cu 

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cheltuielile pentru realizarea 

anumitor obiective de investiţii.  

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 pentru elaborarea actelor normative, 
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republicată, propunem spre aprobare Consiliului Local execuţia bugetului creditelor 

externe al municipiului Craiova aferentă trimestrului I (31 martie 2020). 

 

 

Pt. Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru Lucia Ştefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                             
DIRECŢIA ECONOMICO - FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 57814/07.04.2020 

                                                                                                                  Se aprobă, 
                   PRIMAR, 

                    Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT 

privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al Municipiului Craiova  

aferentă trimestrului I (31 martie 2020) 

 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 13 din Legea privind finanţele 

publice nr.273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, 

iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în 

şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 

bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona 

cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante; iar  

diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate 

şi plăţile restante să fie mai mare decât zero.   

Bugetul creditelor externe al Municipiului Craiova pe anul 2020 cuprinde 

veniturile  obţinute din împrumuturi externe, urmare a creditului contractat prin 

Contractul de împrumut nr. 50083/04.12.2018 încheiat de municipiul Craiova cu 

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cheltuielile pentru realizarea 

anumitor obiective de investiţii.  

 

La partea de venituri, în trimestrul I al anului 2020,  s-au efectuat trageri din 

împrumutul contractat de municipiul Craiova, în sumă de 9.892.008 lei. 
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În consecinţă,  în trimestrul I al anului 2020, din bugetul creditelor externe al 

municipiului Craiova s-au efectuat plăţi în sumă totală de 9.892.008 lei de la 

capitolul 84.06-Transporturi, pentru obiectivul de investiţii „Achiziţia a 40 autobuze 

cu norma de poluare Euro VI”. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al Municipiului Craiova 

aferentă trimestrului I (31 martie 2020), conform anexelor 1 şi 2 ataşate la prezentul 

raport. 

 

Ordonator principal de credite 
delegat, 

Pt.Director executiv, Întocmit, 

Lucia Ștefan Daniela Militaru insp. Venus Bobin 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VB/2 ex. 



ANEXA NR.1 

 

 

 

VENITURI 

-lei- 

Denumire indicatori 
Prevederi        

Trim I 2020 
Încasări 

31.03.2020 
CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANŢARE 13.105.000 9.892.008 

CREDITE EXTERNE-SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 13.105.000 9.892.008 

Operaţiuni Financiare, din care: 13.105.000 9.892.008 

- Sume aferente creditelor externe 13.105.000 9.892.008 

 

 

 

 

                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT, 
                                                      LUCIA ŞTEFAN 

 

 
 
 
 

                                             PT. DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                    DANIELA MILITARU 

                                                        

  

  

 



ANEXA NR.2

-lei -

Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod
Prevederi             

Trim I 2020
Plăţi la 

31.03.2020

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 13.105.000 9.892.008

02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE SD 13.105.000 9.892.008

1 Autorităţi executive 51,06 0 0
cheltuieli de capital 51.06.70 0 0

2 Învăţământ 65,06 0 0
cheltuieli de capital 65.06.70 0 0

3 Transporturi 84,06 13.105.000 9.892.008
cheltuieli de capital 84.06.70 13.105.000 9.892.008

PT. DIRECTOR EXECUTIV,

CHELTUIELI

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

LUCIA ŞTEFAN

DANIELA MILITARU



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 59351/13.04.2020 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 -   Referatul de aprobare nr. 56749/03.04.2020 ,              

 - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 57814/07.04.2020 

privind aprobarea  executiei bugetului creditelor  externe al Municipiului Craiova 

aferenta trimestrului I( 31 martie 2020),  

− art. 49 alin. 13 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu alin. 4, art. 

196 alin (1), lit.a,  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

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

juridic, 

 

   AVIZAM FAVORABIL 

 

 -Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.  57814/07.04.2020 

privind aprobarea  executiei bugetului creditelor  externe al Municipiului Craiova aferenta 

trimestrului I( 31 martie 2020). 

  

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Toncea Lia Martha 
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