
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

            HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 

semestrul I al anului 2015 
 
 

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

30.07.2015; 
Având în vedere raportul nr.105307/2015 întocmit de Direcţia Economico-

Financiara prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2015;  

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010; 

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi 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 execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 
semestrul I al anului 2015, conform anexelor 1 şi 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,   PT. SECRETAR, 

      Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 105307/16.07.2015 
 

 

 

RAPORT  

PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 AFERENTĂ SEMESTRULUI I (30 iunie 2015) 

 

 

 

În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată prin OUG 63/2010 la art.49, alin.12, în lunile aprilie, iulie, 

octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai 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 bugetelor 

întocmite pe cele două secţiuni. 

Bugetul local al Municipiului Craiova defalcat atât pe venituri cât şi pe 

cheltuieli la finele semestrului I al anului 2015, se prezintă astfel: 

                                                                                                      - lei - 

DENUMIRE INDICATORI PREVEDERE  

SEM.I 

ÎNCASĂRI/ 

PLĂŢI 30.06.2015 

VENITURI TOTAL, din care: 454.133.000 325.674.778 

-secţiunea de funcţionare 250.300.000 268.229.983 

-secţiunea de dezvoltare 203.833.000 57.444.795 

CHELTUIELI TOTAL, din care: 467.159.000 285.745.375 

-secţiunea de funcţionare 250.300.000 233.464.974 

-secţiunea de dezvoltare 216.859.000 52.280.401 
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Execuţia veniturilor bugetului local se prezintă pe cele două secţiuni, 

funcţionare şi dezvoltare, la finele semestrului I, astfel: 

Veniturile secţiunii de funcţionare: 

I. Veniturile proprii previzionate a se încasa la bugetul local provenind 

din impozite şi taxe locale pentru semestrul I al anului 2015, au fost de 82.824.000 

lei, realizându-se 87.403.274 lei, ceea ce reprezintă 105,53 %, structurate pe categorii 

de venituri, astfel:  

A) Veniturile fiscale realizate au fost in suma de 71.585.294 lei fata de 65.495.000 

lei suma prevazuta in buget ceea ce reprezinta o depasire cu 9,30 % . 

Veniturile fiscale au fost realizate si depasite la unele categorii cum ar fi: 

1. La impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 

patrimoniul personal prevederea bugetara a fost de 2.099.000 lei realizandu-se 

2.273.270 lei, in proportie de 108,30 %. 

2. Impozitul pe cladiri persoane fizice - prevederea bugetara pentru semestrul I 

a fost de 10.786.000 lei, realizandu-se 13.916.104 lei, cu 29,02 % mai mult. 

3. Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice – prevederea bugetara pentru 

semestrul I a fost de 24.922.000 lei, realizandu-se 28.196.950 lei, cu 13,14 %. 

4. Impozitul pe teren persoane fizice - prevederea bugetara pentru semestrul I a 

fost de 3.027.000 lei, realizandu-se 3.822.492 lei, cu 26,28 % mai mult. 

5. Impozitul pe terenul din extravilan - prevederea bugetara pentru semestrul I 

a fost de 120.000 lei, realizandu-se 148.865 lei, cu 24,85 % mai mult. 

6. Alte impozite si taxe pe proprietate - prevederea bugetara pentru semestrul I 

a fost de 2.940.000 lei, realizandu-se 3.896.770 lei, cu 32,54 % mai mult. 

7. Impozitul pe spectacole - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 

51.000 lei, realizandu-se 54.330 lei, cu 6.53 % mai mult. 

8. Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice - prevederea bugetara 

pentru semestrul I a fost de 6.863.000 lei, realizandu-se 8.654.673 lei, cu 26,11 % 

mai mult. 
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9. Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice - prevederea bugetara 

pentru semestrul I a fost de 3.183.000 lei, realizandu-se 3.852.854 lei, cu 21,04 % 

mai mult.  

Totodata s-au inregistrat si nerealizari fata de prevederile bugetare, astfel: 

1. Impozitul pe profit prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 1.865.000 

lei, realizandu-se 765.155 lei, realizandu-se doar 41,01%. 

2. Impozitul si taxa pe teren persoane juridice - prevederea bugetara pentru 

semestrul I a fost de 3.227.000 lei, realizandu-se 2.580.175 lei, realizandu-se 79,96 

%. 

3. Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru - prevederea bugetara 

pentru semestrul I a fost de 2.436.000 lei, realizandu-se 1.987.549 lei, adica 81,59 %. 

4. Taxele hoteliere - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 197.000 lei, 

realizandu-se 122.368 lei, adica 62,12%. 

5. Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare –

prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 3.368.000 lei, realizandu-se 915.124 

lei, adica 27,17 %. 

6. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 410.000 

lei, realizandu-se 398.535 lei, adica 97,20 % . 

7. La alte impozite si taxe fiscale prevederea bugetara pentru semestrul I a fost 

de 1.000 lei, realizandu-se doar 80 lei. 

B) Veniturile nefiscale realizate in primul semestrul al anului 2015 au fost de 

15.819.380 lei fata de 17.329.000 lei suma prevazuta in buget ceea ce reprezinta o 

realizare de 91,29 % , astfel: 

1. Varsamintele din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 

companiilor nationale - prevederea bugetara a fost de 123.000 lei realizandu-se 

571.294 lei. 

2. Veniturile din concesiuni si inchirieri - prevederea bugetara a fost de 

9.209.000 lei realizandu-se 7.794.024 lei, in proportie de 84,63 %. 
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3. Venituri din dividende - prevederea bugetara a fost de 86.000 lei realizandu-

se 375.000 lei . 

4. Alte venituri din proprietate - prevederea bugetara a fost de 704.000 lei 

realizandu-se 524.677 lei, in proportie de 74,53% . 

5. Alte venituri din dobanzi - prevederea bugetara a fost de 40.000 lei si nu s-a 

realizat nimic. 

6. Venituri din prestari servicii - prevederea bugetara a fost de 119.000 lei 

realizandu-se 150.396 lei. 

7. Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor 

in crese - prevederea bugetara a fost de 174.000 lei realizandu-se 189.615 lei. 

8. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati - prevederea bugetara a 

fost de 151.000 lei realizandu-se 91.265 lei, in proportie de 60,44 %. 

9. Veniturile din taxele extrajudiciare de timbru - prevederea bugetara a fost 

de 981.000 lei realizandu-se 785.861 lei, in proportie de 80,11 %. 

10. Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise - prevederea 

bugetara a fost de 187.000 lei realizandu-se 123.707 lei, in proportie de 66,15 %. 

11. Veniturile din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale - 

prevederea bugetara a fost de 4.846.000 lei realizandu-se 4.369.282 lei, in proportie 

de 90,15 %. 

12. Alte amenzi, penalitati si confiscari - prevederea bugetara a fost de 10.000 lei 

realizandu-se 251.457 lei. 

13. Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice - 

prevederea bugetara a fost de 431.000 lei realizandu-se 432.748 lei. 

14. Taxe speciale - prevederea bugetara a fost de 133.000 lei realizandu-se 

147.202 lei. 

15. Alte venituri - prevederea bugetara a fost de 135.000 lei realizandu-se 11.452 

lei, in proportie de doar 8,48%. 

Aceste venituri nefiscale sunt relativ greu de realizat datorita faptului ca ele 

nu pot fi fundamentate cu precizie, ele realizandu-se doar in urma unor servicii 
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efectuate, a unui profit realizat sau a unor contraprestatii care nu pot fi controlate 

(actiuni la instantele judecatoresti, taxe de examinare, inmatriculari auto, etc.).   

II. Sumele alocate de Direcţia de Sănătate Publică Dolj pentru finanţarea 

cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din 

Municipiul Craiova au fost în primul semestru al anului 2015 de 3.526.699 lei. 

III. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de 

98.357.948 lei, fiind repartizate cu destinaţie specială pentru cheltuielile cu salariile 

cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru 

cheltuielile cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru achitarea drepturilor asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav. Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcţie 

de nivelul plăţilor efectuate pentru fiecare destinaţie în parte. 

De asemenea, s-a incasat suma de 1.021.000 lei din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

IV. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost 

încasate în proporţie de 100,22%, respectiv 92.209.330 lei. Aceste sume reprezintă 

cota de 41,75 % din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează 

venituri în societăţi comerciale şi instituţii de pe raza municipiului Craiova  de către 

direcţiile de specialitate ale Ministerului Finanţelor în teritoriu şi virată în fiecare lună 

pentru luna precedentă fiecărei autorităţi publice locale, conform legislaţiei în 

vigoare. 

V. Subvenţiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporţie de 24,86 %, 

din prevederea bugetară de 60.000 lei fiind încasată suma de 14.916 lei, defalcată pe 

destinaţii astfel: 

                                                                                                                       -lei- 

Denumire Prevederi Încasări 

- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 

lemne, cărbuni, combustibil petrolier 
50.000 5.541 

- finanţarea sănătăţii 10.000 9.375 

TOTAL 60.000 14.916 
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VI. Subvenții de la alte administrații în sumă de 845.812 lei. 

VII. S-au incasat de asemenea donații și sponsorizări în sumă de 1.400 lei. 

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE: 

I. Veniturile proprii cuprinse in aceasta sectiune sunt in cuantum de 323.247 lei, 

structurate astfel: 

1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice sunt de 213.197 

lei. 

2. Depozite speciale pentru constructii locuinte sunt de 110.050 lei. 

II. Subvenţiile de la alte nivele ale administraţiei publice se prezintă astfel: 

Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării 

proiectelor finanţate  din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare au fost 

realizate în procent de 35,80 %, din prevederea bugetară de 45.022.000 lei fiind 

încasată suma de 16.116.796  lei. 

III.Sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate au fost în sumă de 21.201.602 

lei faţă de o prevedere de 128.677.000 lei reprezentând 16,48 %.  

IV.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare  a fost de 4.803.150 lei. 

 

��� 

 

Execuţia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secţiuni în semestrul I al 

anului 2015, se prezintă astfel: 

 

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

 
În semestrul I, acestui capitol i s-a alocat pentru secţiunea de funcţionare 

suma de 17.585.000 lei. Pentru cheltuieli de personal  prevederea este de 11.593.000 

lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 10.074.926 lei, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi 

servicii au fost efectuate plăţi de 5.351.684 lei (încălzit, iluminat, apă, canal, 
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salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou,cheltuieli de întreţinere şi gospodărire ale 

serviciilor din cadrul Primăriei) în raport cu prevederea de 5.992.000 lei.  

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus) în sumă de 34.771 lei; 

În cadrul secţiunii de dezvoltare au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă 

de 3.144.000 lei şi au fost efectuate plăţi în sumă de 2.517.821 lei, astfel: 

-Achizitie cu montaj fibra optica în sumă de 16.963 lei; 

-Reabilitare si modernizare Centru Recuperare Lunca, B-dul Stirbei Voda, nr. 106  

(PT+ex.+DALI+ET) în sumă de 43.593 lei; 

- Achizitie teren cu S=520 mp, situat in Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 34bis în 

sumă de 417.700 lei; 

-Achizitie imobil situat  in str. Amaradia nr. 70B Bloc F5a în sumă de 1.934.491 

lei; 

-Achizitie cu montaj sistem desfumare - Directia Evidenta Persoanelor în sumă de 

46.933 lei; 

-Achizitie licente în sumă de 58.141 lei. 

 

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

În cadrul secţiunii de funcţionare  au fost efectuare plăţi sub formă de 

cheltuieli de personal şi cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru Direcţia  de Evidenţă a 

Persoanelor în sumă de 611.277 lei. 

 

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 

ÎMPRUMUTURI 

În cadrul acestui capitol pentru secţiunea de funcţionare au fost efectuate plăţi 

în valoare de 3.264.765 lei pentru dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice 

interne şi externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale 

şi Hypo Noe Gruppe Bank AG şi aferente subîmprumutului extern contractat de la 

BEI.  
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CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

În cadrul acestui capitol, la secţiunea de funcţionare s-a prevăzut suma de 

7.450.000 lei.  

A) În vederea finanţării activităţii Poliţiei Locale, a fost transferată suma de 

6.960.000 lei pentru:  

-plata drepturilor salariale ale personalului angajat,  

-cheltuieli salariale in natură pentru acordarea normei de hrană începând cu 

ianuarie 2015, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi ale H.C.L nr.650/18.12.2014  

-pentru asigurarea bunei funcţionari a instituţiei menţionate. 

În semestrul I al anului 2015 s-a cheltuit suma de 1.069 lei reprezentând 

contravaloare închiriere frecvenţă radio pentru centrala de alarmare şi sirenele 

sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei la nivelul municipiului 

Craiova în cadrul activităţii de protecţie civilă. 

 

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT 

Pentru secţiunea de funcţionare a fost alocată suma de 104.640.000 lei şi s-au 

făcut plăţi pentru drepturile salariale aferente personalului din învăţământul 

preuniversitar de stat finanţate integral din taxa pe valoare adăugată în sumă de 

87.163.789 lei, pentru bunuri şi servicii în sumă de 11.760.324 lei  pentru cheltuielile 

de întreţinere şi gospodărire, reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară 

activitatea unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova 

finanţate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local, dar şi din sume 

defalcate din TVA, precum şi bursele elevilor în sumă de 932.859 lei finanţate din 

veniturile poprii ale bugetului local. Potrivit art.51 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 s-au efectuat plăţi de 113.741 lei ca sprijin educaţional pentru 

copiii/elevii/tinerii cu CES, integraţi în unităţile de învăţământ de masă care 

beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a 

rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în 

cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, 
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precum şi de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu 

CES din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă 

socială şi protecţia copilului 

De asemenea au fost recuperate plăţi din anii precedenţi în sumă de 116.423 

lei. 

În cadrul secţiunii de dezvoltare pentru cheltuieli de capital s-a plătit suma de 

268.141 lei, pentru reabilitare şi consolidare corp central C.N. Carol I, Şcoala 

gimnazială Lascăr Catargiu, Liceul Teologic Adventist şi Seminarul Teologic 

Ortodox, Liceul Traian Vuia și Liceul Charles Laugier. 

În ceea ce priveşte titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea totală aferentă primului semestru 

al anului 2015 de 15.682.000 lei s-a achitat suma de 4.404.936 lei pentru următoarele 

proiecte: 

- „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la „Colegiul Ştefan 

Odobleja”Craiova (asist teh.+ex.) în sumă de 2.096.999 lei; 

- „Practica Teoria” la Liceul Tehnologic George Bibescu în sumă de 2.252.765 

lei; 

- „ECO Education for healthy environment” la Liceul Traian Vuia în sumă de 

45.725 lei; 

- reabilitare Liceul Tehnologic George Bibescu în sumă de 7.011 lei; 

- Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la „Colegiul Ştefan 

Odobleja”Craiova (ex.) în sumă de 2.436 lei; 

-  

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE 

La acest capitol pentru  secţiunea de funcţionare s-a prevăzut suma de 

8.435.000 lei, din care a fost achitată suma de 8.061.407 lei astfel: 

- cheltuieli cu salariile pentru personalul din cabinetele medicale şi de medicină 

dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova şi pentru mediatorul 

sanitar în suma de 3.384.423 lei şi cheltuieli cu bunuri şi servicii cabinetele medicale 
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şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova în sumă de 

7.896 lei; 

- transferuri curente pentru unităţile sanitare publice cu paturi respectiv, 

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie şi Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” în sumă de 4.670.000 

lei ; 

- transportul donatorilor de sânge din localitatea de domiciliu până la centrul de 

recoltare Craiova în sumă de 7.386 lei. 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus) în sumă de 8.298 lei. 

În cadrul secţiunii de dezvoltare s-a plătit suma de 392.393 lei, astfel: 

- 324.000 lei – transferuri de capital către Spitalul Clinic de 

Neuropsihiatrie(125.000 lei), Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 

Pneumoftiziologie(167.000 lei),   şi  Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(32.000 

lei). 

- 68.393 lei  pentru amenajare cladire pavilion pentru sectii aferente 

Spitalului Filantropia (E.T. + D.A.L.I.+PT+EX). 

 

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

Secţiunii de funcţionare i s-a alocat suma de 24.353.000  lei. 

În semestrul I s-au efectuat plăţi în sumă de 13.614.000 lei, sub formă de 

transferuri pentru instituţiile de cultură şi sport din Municipiul Craiova după cum 

urmează: 

-lei- 

Opera Română Craiova 4.150.000 

Teatrul de Copii şi Tineret”Colibri” 650.000 

Filarmonica „Oltenia 2.803.000 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 759.000 

Casa de Cultura „Traian Demetrescu 402.000 

Sport Club Municipal Craiova 4.850.000 
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Pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 

sportive şi de agrement s-a utilizat suma de 6.838.605 lei. În perioada ianuarie-iunie 

2015 au fost desfăşurate acţiuni de curăţire a zăpezii, taieri de corectie si regenerare 

la arbori, taieri de regenerare la arbusti si garduri vii, lucrari de degajare a terenului 

de frunze si crengi, incarcat si transport resturi vegetale, intretinere curatenie, maturat 

alei în sumă de 5.533.710 lei. În perioada ianuarie-iunie 2015 s-au inlocuit porţiuni 

de gard de împrejmuire a zonelor verzi, s-au executat lucrări de reparaţii a locurilor 

de joacă; s-au montat şi vopsit bănci de agrement, reparații mobilier stradal, coşuri de 

gunoi şi s-a finanţat activitatea de administare a toaletelor ecologice în sumă de 

446.758 lei. Pentru activitatea de administrare şi întreţinere a Grădinii Zoologice a 

fost achitată suma de 460.215 lei pentru hrana celor 262 de animale şi păsări, plata 

personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curăţenie, medicamente. 

Pentru administrarea şi întreţinerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova 

(Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 397.922 lei. 

Prin HCL nr.319/30.05.2013 s-a aprobat constituirea Asociaţiei „Craiova 

Capitala Culturală Europeană 2021”, la care Municipiul Craiova participă în calitate 

de membru fondator. Asociaţia are ca obiectiv principal organizarea de evenimente şi 

proiecte culturale cu caracter local, naţional şi internaţional care să susţină programul 

„Craiova Capitala Culturală Europeană 2021”. Suma achitată până la data de 30 iunie 

2015 pentru acest proiect cultural este de 700.000 lei. 

- Rată de capital în sumă de 1.088.264 lei, aferentă împrumutului  extern 

contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către autoritatea publică 

locală pentru cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Park-complex de agrement 

acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova. 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus) în sumă de 4.385 lei. 

Secţiunea de dezvoltare:  

La titlul 56 “Proiecte din fonduri externe nerambursabile “ s-a achitat suma de 

1.095.724 lei pentru următoarele proiectele: 
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- “Reabilitare Camin Cultural Pielesti (Asistenta tehnica+ executie)”, “Reabilitare 

Camin Cultural Mischii (Asistenta tehnica+ executie)”, “Reabilitare Camin Cultural 

Constantin Argetoianu (Asistenta tehnica+executie) Comuna Breasta” în sumă de 

965.240 lei; 

- “Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta 

tehnica+executie)” în sumă de  115.923 lei. 

- „Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 

Municipiul Craiova(asistenţă tehnică +execuţie” în sumă 14.561 lei. 

Pentru cheltuieli de capital s-a plătit suma de 1.990.425 lei pentru următoarele 

obiective: 

- Reamenajare gradina zoologica (PT+exec.) - cofinantare PMC suma de 

855.943 lei; 

- Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri (PT+exec.) suma de 

1.112.162 lei; 

- Relocare si restaurare biserici din lemn suma de 22.320 lei. 

 

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

La acest capitol execuţia secţiunii de funcţionare s-au efectuat următoarele plăţi:  

♦ Pentru ajutoare de urgenţă prevederea bugetară pe semestrul I a fost de 

30.000 lei, din care a fost utilizată suma de 9.500 lei, acordate unui număr de 26 

familii şi persoane singure care au fost în situaţii de risc social, au avut probleme 

economice şi medicale deosebite; 

♦ Pentru înhumarea persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, 

fără susţinători legali cât şi pentru cele neidentificate, pentru trimestrul I al anului 

2015 a fost alocată suma de 10.000 lei, din care au fost efectuate plăţi în valoare de 

9.402 lei pentru 13 persoane identificate în aceste situaţii. 

♦ În conformitate  cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plăţii ajutorului bănesc 

pentru  încălzirea locuinţei cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt 

beneficiare de venit minim garantat, sunt transferate către bugetul local de la la 
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Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Dolj. Prevederile din sem.I au fost de 50.000 lei, 

fiind consumată suma de 5.542 lei. 

De asemenea potrivit O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 378/2011, în primul semestru al 

anului 2015 a fost aprobată suma de 4.150.000 lei şi utilizată suma de 3.992.861 lei 

pentru consumatorii vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează încălzirea 

locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat. 

♦ În vederea aplicării prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-au efectuat plăţi în cursul 

semestrului I al anului 2015 de 6.785.474 lei cu respectarea prevederilor bugetare 

pentru drepturile salariale ale unui număr de 464 asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap-grav pentru copii şi adulţi şi pentru 794 beneficiari de indemnizaţie pentru 

persoane cu handicap grav. 

♦ ♦ ♦ ♦ 2.3992.3992.3992.399    lei  au fost plătiţi pentru controlul medical periodic la personalul 

angajat în funcţia de asistent personal care a constat în examen clinic general şi 

examen coproparazitar. 

♦ Au fost acordate 9.370 abonamente pe mijloacele de transport în comun din 

municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor 

personali ai acestora, sumele plătite în acest sens fiind de 511.355 lei. 

♦ Căminului pentru Persoane Vârstnice i s-au alocat pe semestrul I transferuri 

curente în sumă de 2.508.000 lei necesare achitării drepturilor salariale şi a 

cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare a instituţiei.  

♦ Asociaţiei „The European House” i s-au alocat pe semestrul I fonduri în 

sumă de 50.000 lei pentru asistarea tinerilor cu dizabilităţi asistaţi şi rezidenţi în 

unităţile de asistenţă socială ale asociaţiei, proveniţi din cămine, abandonaţi de familii 

dezorganizate şi orfani. Suma acordată a fost utilizată în semestrul I al acestui an 

pentru plata drepturilor salariale şi a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a 

asociaţiei. 

♦ Pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înfiinţarea 

„Centrului Social de Urgenţă Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul 
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Craiova”, pe primul semestru al anului 2015 i-a fost alocată suma de 200.000 lei în 

vederea  achitării costurilor de funcţionare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova. 

Centrul de Zi Dr. Innocenzo Fiore, potrivit Convenţiei de colaborare încheiată 

între Consiliul Local al Municiului Craiova  şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi 

Adulţi cu Autism din România, asigură servicii sociale copiilor şi tinerilor cu autism 

din municipiul Craiova. 

♦ Fondurile prevăzute pentru plata parţială a cheltuielilor de personal şi a 

cheltuielilor materiale destinate desfăşurării activităţii centrului sunt în sumă de 

3.000,00 lei şi urmează a fi utilizate în trimestrele următoare. 

♦Asociaţia „Dincolo de Autism”, potrivit Convenţiei de colaborare încheiată 

cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, asigură îmbunătăţirea serviciilor acordate 

copiilor şi tinerilor cu autism din Muncipiul Craiova asistaţi în cadrul acesteia prin 

susţinerea finanţării serviciilor terapeutice acordate acestora în condiţiile legii. 

♦Fondurile prevăzute pentru plata parţială a cheltuielilor ocazionate de 

susţinerea serviciilor terapeutice pentru copiii şi tinerii beneficiari ai asociaţiei sunt în 

sumă de 3.000,00 lei. Creditul bugetar utilizat până la data de 30.06.2015, cu această 

destinaţie, este de 3.000,00 lei. 

♦Centrul pentru recuperarea copilului cu autism şi sindrom Down „Tedy 

Bear”, potrivit Convenţiei de colaborare încheiată între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Asociaţia “Tedy Bear”, asigură îmbunătăţirea serviciilor 

sociale acordate copiilor cu autism si sindrom Down din municipiul Craiova asistaţi 

în cadrul acestuia. 

 Fondurile prevăzute pentru cofinanţarea serviciilor terapeutice oferite în 

cadrul centrului sunt în sumă de 3.000,00 lei. Creditul bugetar utilizat până la data de 

30.06.2015, cu această destinaţie, este de 3.000,00 lei. 

♦prin H.C.L. 786/2013 s-a aprobat acordarea de beneficii de asistenţă socială în 

natură persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova. Astfel, cu 

ocazia unor sărbători religioase, s-au acordat pachete în valoare de 26 lei cu TVA 

pentru persoane cu handicap, adulţi şi copii, neinstituţionalizate, someri, persoane cu 

pensii sau indemnizaţii sub 500 lei/lună, persoane benefiare de venit minim garantat 
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şi persoane fără venit cu vârsta peste 60 de ani. Suma consumată pe semestrul I a fost 

de 341.678 lei; 

♦ Pentru buna desfăşurare a activităţii celor 9 creşe de pe raza Municipiului 

Craiova au fost aprobate credite bugetare în sumă de 1.922.000 lei, din care s-au 

efectuat plăţi către Serviciul public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 

din Unităţile de Învăţământ din Municipiul Craiova în sumă de 1.715.344 lei. 

♦plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus) în sumă de 277.472 lei. 

Secţiunea de dezvoltare: 

Pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Căminul pentru persoane vârstnice în 

municipiul Craiova-proiectare”( asistenţă tehnică +execuţie) au fost efectuate plăţi 

în sumă de 945.505 lei. 

 

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

De la acest capitol, din fondurile alocate secţiunii de funcţionare de 8.545.000 

lei s-a finanţat iluminatul public, alimentările cu apă şi amenajările hidrotehnice, 

sistematizarea circulaţiei, IID - Fond de Rezervă pentru Dezvoltarea, Întreţinerea şi 

înlocuirea Mijloacelor Fixe, astfel: 

- pentru lucrări de menţinere, întreţinere precum şi pentru energia electrică 

consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene şi lucrări de asistenţă 

tehnică în sumă de 3.608.798 lei. 

-s-au achitat taxe de reautorizare a barajelor din Municipiului Craiova si 

expertiza tehnica a acestora, in baza contractului de servicii încheiat cu S.C. S 

Engineering Design S.R.L. în sumă de 64.652 lei. 

-  a fost plătită suma de  599.739 lei pentru lucrări de sistematizarea circulaţiei. 

- s-a achitat suma de 2.789.243 lei reprezentând constituirea Fondului de 

Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare al Companiei de Apă Oltenia SA, conform OUG 

198/2005, art.4, alin(2), pct.(d).   

−plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus) în sumă de 19.483 lei. 
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Secţiunea de dezvoltare: 

La titlul 56 “Proiecte din fonduri externe nerambursabile“ s-a achitat suma de 

1.722.702 lei pentru următoarele proiectele: 

- “Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova – aria pilot 

(Asistenta tehnica+executie) – 913.278 lei; 

- “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova – 

proiectare, asistenţă tehnică şi exec.” – 809.424 lei; 

De asemenea, in cadrul cheltuielilor de capital s-a achitat suma de 570.400 lei pentru 

urmatoarele obiective de investitii: 

- Indicatoare rutiere in suma de 517.059 lei; 

- Achizitie cu montaj de transmisie date si compatibilitate sistem de 

supraveghere video Piata Mihai Viteazu cu dispecerat monitorizare sr.Amaradia, 

nr.93-95 in suma de 52.442 lei; 

- Retele utilitati, bransamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de 

locuri (PT+exec.) in suma de 899 lei. 

 

CAPITOLUL 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI 

Secţiunea de funcţionare: 

La acest subcapitol a fost prevăzută suma de 13.744.000 lei din care s-au 

efectuat plăţi 11.869.970 lei, pentru următoarele activitaţi:  

B) activitatea de salubrizare 

- salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea manuală a curăţenie pe 

căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa de gunoi a 

reziduurilor stradale); deszăpezire (degajarea zăpezii şi combaterea poleiului pe căile 

publice); ecarisaj; demolare construcţii amplasate ilegal. Pentru aceste activităţi s-a 

consumat suma de 7.687.027 lei; 

B) activitatea de canalizare şi tratarea apelor reziduale 

Din suma de 2.467.000 lei prevăzută pe semestrul I s-au achitat 1.626.099 lei 

pentru: consumul de apă al fântânilor şi cişmelelor de pe domeniul public, preluarea 
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apelor meteorice la sistemul de canalizare, finanţarea serviciilor de intervenţii la 

inundaţii, alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice.  

Pentru rata de capital aferentă Subîmprumutului extern contractat de către 

Ministerul Finanţelor Publice în baza acordului de imprumut subsidiar pentru 

cofinanţărea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul 

alimentării cu apă şi canalizării, s-a achitat in semestrul I al anului 2015 suma de 

2.556.844 lei. 

Secţiunea de dezvoltare: 

La această secţiune s-a achitat suma de 2.333.849 lei faţă de o prevedere de 

6.194.000 lei, pentru următoarele obiective de investiţii: 

- Amenajare canal Cornitoiu tronsoanele cuprinse intre: 1) str. George 

Enescu si str. Dacia si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea izvoarelor 

costiere str. Paraului - tronsoanele:  str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea 

izvoarelor costiere str. Paraului (PT+ex.)  sumă de 953.238 lei; 

- Amenajare canal Cornitoiu tronsoanele cuprinse intre: 1) str. George 

Enescu si str. Dacia si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea izvoarelor 

costiere str. Paraului - tronsonul zona Cimitir Sineasca - str.George Enescu 

(despagubiri pentru imobilele supuse exproprierii, PT, exec) în sumă de 794.162 lei; 

- Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei (P.T.+ex.) în sumă 

de 362.911 lei. 

- Reabilitare canalizare pluvial str.Toamnei (ex.) în sumă de 214.114 lei. 

- Water Park – Obiect 3 – Cladire pentru bazine acoperite si jocuri de apa 

(ET) in suma de 9.424 lei. 

Prin H.C.L.nr.664/2013 a fost aprobat proiectul „Sistem de management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj”. Acest proiect urmăreşte implementarea unui 

sistem integrat de gestionare a deşeurilor din municipiul Craiova şi cuprinde: 

colectarea şi transportul deşeurilor reziduale, reciclabile, biodegradabile, staţii de 

sortare, transfer, compostare, asistenţă tehnică, etc.  

În acest sens, până la data de 30.06.2015 s-a achitat suma de 4.287.740 lei 

pentru cota de cofinanţare aferentă municipiului Craiova. 
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CAPITOLUL 80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE 

ŞI DE MUNCĂ 

Secţiunea de funcţionare: 

În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe 

BANK AG, avand ca obiectiv Centrul multifuncţional Craiova – pavilion central, s-a 

achitat în semestrul I rata de capital în suma de 1.526.501 lei. 

Secţiunea de dezvoltare: 

Creditele bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare” au fost în sumă de 3.830.000 lei, din care 

s-au efectuat plăţi de 1.892.395 lei pentru proiectele:  

_ Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta 

tehnica+executie) suma de 560.144 lei; 

- „Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare 

(asistenta tehnica+executie)” suma de 579.356 lei. 

- „Business center Sud Craiova - asistenţă tehnică + execuţie” suma de 

752.895 lei. 

 

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 

Secţiunea de funcţionare: 

Având în vedere prevederile HCL nr. 8/2012, 256/2012, 541/2013 şi 29/2015 

prin care s-a propus suportarea de la bugetul local a diferenţei dintre preţul de 

producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare 

către populaţie în semestrul I al anului 2015 a fost prevăzută sumă de 12.500.000 lei 

şi a fost achitată suma de 11.938.092 lei. 

 

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI 

La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de 29.133.000 lei la 

secţiunea de funcţionare şi 75.450.000 lei la secţiunea de dezvoltare. 

 Secţiunea de funcţionare: 
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În primul semestru al anul 2015, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere 

străzi, alei şi parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăţi în sumă de 

19.000.000 lei. 

A fost achitată suma de 1.434.778 lei conform deconturilor întocmite de către 

RA Transport Craiova pentru acordarea de facilităţi pentru anumite categorii de 

persoane, respectiv pensionari, elevi, studenţi conform HCL. nr.81/2012. 

De asemenea, a fost achitată către Regia de Transport a Municipiului Craiova 

suma de 6.424.000 lei ca subvenţie acordată de la bugetul local pentru acoperirea  

diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau 

transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv 

încasate ca urmare a efectuării transportului, precum şi pentru gratuităţile acordate 

potrivit Legii nr. 42/1990 şi Legii nr. 44/1994. 

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale 

în scopul realizării unor obiective de investiţii de interes public local, a fost 

rambursată o rată de capital în sumă de 2.027.868 lei. 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus) în sumă de 40.428 lei. 

Secţiunea de dezvoltare: 

În ce priveşte titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea totală aferentă primului semestru 

al anului 2015 de 71.754.000 lei s-a achitat suma de 27.901.926 lei pentru 

următoarele proiecte: 

 -„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia nord - sud - est a polului de 

creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană craiova (3 

strazi)” s-a achitat suma de 6.502.932 lei; 

- “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 

crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 

strazi) (Asistenta tehnica+executie) în sumă de 2.573.980 lei; 

- „Amenajare parcare in zona Teatrului National - (Asistenta 

tehnica+executie) s-a achitat suma de 9.437.338 lei; 
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  -„Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea 

traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de 

creştere Craiova (asistenţă tehnică şi execuţie)” – s-au efectuat plăţi de 9.363.112 

lei. 

- „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova- AT +exec.”- s-au 

efectuat plăţi în sumă de 24.564 lei. 

Pentru titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de 32.444 lei pentru 

următoarele obiective de investiţii: 

- Modernizare străzi Albinelor si Aleea I, II, Antiaeriana, Capsunilor,  Gradinari 

– Simnicu de Jos (E.T.+D.A.L.I.) în sumă de 31.496 lei; 

- Amenajare sens giratoriu de circulatie la intersectia str. Calea Bucuresti cu str. 

Tehnicii si cu str. Eustatiu Stoenescu (ex.) în sumă de 948 lei. 

De asemenea, s-a achitat suma de 1.924.000 lei pentru susţinerea plăţii 

creditelor bancare aferente semestrului I al anului 2015. 

Analizând execuţia bugetară pe semestrul I al anului 2015, se constată o 

realizare de 105,52% a bugetului de venituri proprii din impozite si taxe. Depăşirea 

cu 9,30% a veniturilor fiscale fata de prognoza bugetara s-a datorat in principal 

faptului că  un numar mare de contribuabili au achitat, pana la data de 31 martie, 

impozitele pentru intregul an pentru a beneficia de bonificatia acordata in 

conformitate cu HCL 641/2014. Aceasta presupune o scadere a veniturilor ramase de 

incasat pana la finele anului proportional cu bonificatia acordata, respectiv 10% din 

impozitele achitate anticipat. 

La cheltuieli, secţiunea de funcţionare, s-a realizat în proporţie de 93,27 %, 

adică au fost efectuate plăţi în sumă de 233.464.974 lei faţă de o prevedere bugetară 

de 250.300.000 lei.  

La secţiunea de dezvoltare au fost efectuate plăţi în sumă de 52.280.401 lei 

faţă de o prevedere bugetară de 216.859.000 lei, ceea ce reprezintă 24,11%. 
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Faţă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local  al  Municipiului 

Craiova aprobarea execuţiei bugetului local pe primul semestru al anului 2015, 

conform anexelor 1 şi 2 ataşate la prezentul raport. 
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ANEXA NR.1 

VENITURI 

-lei- 

Denumire indicatori 
Prevederi 

Sem. I     
an 2015 

Încasări 
30.06.2015 

TOTAL VENITURI: 454.133.000 325.674.778 
VENITURILE SECłIUNII DE FUNCłIONARE: 250.300.000 268.229.983 

I.Venituri proprii, total din care: 86.556.000 90.780.977 
*Venituri din impozite şi taxe locale 82.824.000 87.403.274 

*Sume alocate de DirecŃia de Sănătate  Publică pentru 
finanŃarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară 
din unităŃile de învăŃământ din Municipul Craiova 

3.732.000 3.376.303 

*DonaŃii şi sponsorizări 0 1.400 

II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: 

101.807.000 99.378.948 

-finanŃarea de bază a unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, din care: 
73.230.000 71.547.117 

     - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaŃiile şi alte 

drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 

contribuŃiile aferente acestora din unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat 

67.700.000 66.017.117 

     - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 

alin. 2, lit b)-e) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011 
5.530.000 5.530.000 

- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile 

de învăŃământ preuniversitar de stat 
21.849.000 21.147.413 

- drepturile asistenŃilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav  
2.485.000 2.485.000 

- indemnizaŃiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 2.568.000 2.568.000 

- ajutorul pentru încălzirea locuinŃei pentru beneficiarii de 

ajutor social 
2.000 0 

-cheltuielile creşelor 0 0 

- serviciul public comunitar de evidenŃa persoanelor  652.000 610.418 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 1.021.000 1.021.000 



echilibrarea bugetelor locale 

III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 92.011.000 92.209.330 

IV.SubvenŃii , din care: 60.000 14.916 

- SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinŃei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 
50.000 5.541 

- SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii 10.000 9.375 

V. SubvenŃii de la alte administraŃii 0 845.812 
-Ale subvenŃii primite de la adminsitraŃia centrală pentru 

finanŃarea unor activităŃi 
0 845.812 

VI.Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru 
finanŃarea secŃiunii de dezvoltare 

-30.134.000 -15.000.000 

VENITURILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE: 203.833.000 57.444.795 

I.Venituri proprii 0 323.247 
II. SubvenŃii  45.022.000 16.116.796 
-SubvenŃii din venituri proprii ale Ministerului SănătăŃii 

către bugetele locale pentru finanŃarea investiŃiilor din 

sănătate 

250.000 0 

- SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din FEN 

postaderare 

43.255.000 15.308.189 

-Sume alocate din bugetul de stat aferente corecŃiilor 

financiare 
1.517.000 808.607 

III. Sume primite de la UE în contul plăŃilor efectuate 128.677.000 21.201.602 
IV.Vărsăminte din secŃiunea de functionare 30.134.000 15.000.000 

V. Sume din excedentul bugetului local utilizate 
pt.finanŃarea cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare  

 4.803.150 
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                                                     LIA OLGUłA VASILESCU 

  

 

 

 

 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                ŞEF SERVICIU, 

 

              NICOLAE PASCU                                                                 DANIELA MILITARU 
 
 

V.B./2 ex 



ANEXA NR.2

-lei -

Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod
Prevederi 

Sem.  I          
an 2015

PlăŃi la 
30.06.2015

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49.02 467.159.000 285.745.375

01 CHELTUIELILE SECłIUNII DE FUNCłIONARE 49.02-SF 250.300.000 233.464.974

1 AutorităŃi executive 51.02 17.585.000 15.391.839
cheltuieli de personal 51.02.10 11.593.000 10.074.926
bunuri şi servicii 51.02.20 5.992.000 5.351.684
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 

curent-SecŃ. FuncŃ.
51.02.85.01 0 -34.771

2 Servicii publice generale 54.02 652.000 611.277
cheltuieli de personal 54.02.10 612.000 590.289
bunuri şi servicii 54.02.20 40.000 20.988

3 TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 4.303.000 3.264.795
bunuri şi servicii 55.02.20 28.000 27.098
dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 4.275.000 3.237.697

4 Ordine publică şi siguranŃă naŃională 61.02 7.450.000 6.961.069
PoliŃia locală 7.400.000 6.960.000
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 61.02.51.01 7.400.000 6.960.000

ProtecŃie civilă 50.000 1.069
bunuri şi servicii 61.02.20 50.000 1.069

5 ÎnvăŃământ 65.02 104.640.000 99.854.290
cheltuieli de personal 65.02.10 89.575.000 87.163.789
bunuri şi servicii 65.02.20 13.777.000 11.760.324
asistenŃă socială 65.02.57 161.000 113.741
alte cheltuieli 65.02.59 1.127.000 932.859
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 

curent-SecŃ. FuncŃ.
65.02.85.01 0 -116.423

6 Sănătate 66.02 8.435.000 8.061.407
cheltuieli de personal 66.02.10 3.638.000 3.384.423
bunuri şi servicii 66.02.20 112.000 7.896
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 66.02.51.01. 4.670.000 4.670.000
asistenŃă socială 66.02.57 15.000 7.386
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 

curent-SecŃ. FuncŃ.
66.02.85.01 0 -8.298

7 Cultură, recreere şi religie 67.02 24.353.000 22.236.484
bunuri şi servicii 67.02.20 8.300.000 6.838.605

transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 67.02.51.01 14.225.000 13.614.000

alte cheltuieli 67.02.59 700.000 700.000

rambursări de credite 67.02.81 1.128.000 1.088.264

plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 

curent-SecŃ. FuncŃ.
67.02.85.01 0 -4.385

8 Asigurări şi asistenŃă socială 68.02 17.380.000 15.860.083
cheltuieli de personal 68.02.10 4.823.000 4.560.899
bunuri şi servicii 68.02.20 483.000 399.171
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 68.02.51.01 2.572.000 2.508.000
asistenŃă socială 68.02.57 9.243.000 8.413.485
alte cheltuieli 68.02.59 259.000 256.000
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 

curent-SecŃ. FuncŃ.
68.02.85.01 0 -277.472

9 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 8.545.000 7.042.949
bunuri şi servicii 70.02.20 5.520.000 4.273.189
alte transferuri 70.02.55 3.025.000 2.789.243
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 

curent-SecŃ. FuncŃ.
70.02.85.01 0 -19.483

CHELTUIELI



Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod
Prevederi 

Sem.  I          
an 2015

PlăŃi la 
30.06.2015

10 ProtecŃia mediului 74.02 13.744.000 11.869.970
bunuri şi servicii 74.02.20 10.967.000 9.313.126
rambursări de credite 74.02.81 2.777.000 2.556.844

11 AcŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 1.580.000 1.526.501

rambursări de credite interne 80.02.81 1.580.000 1.526.501
12 Combustibili şi energie 81.02 12.500.000 11.938.093

subvenŃie - total, din care: 81.02.40 12.500.000 11.938.093
     *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 12.500.000 11.938.093

13 Transporturi 84.02 29.133.000 28.846.217
bunuri şi servicii, din care 84.02.20 20.681.000 20.434.777
     *abonamente pensionari 1.681.000 1.434.777
     *străzi, drumuri şi poduri 19.000.000 19.000.000
subvenŃii 84.02.40 6.424.000 6.424.000
rambursări de credite interne 84.02.81 2.028.000 2.027.868
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 

curent-SecŃ. FuncŃ.
84.02.85.01 0 -40.428

02 CHELTUIELILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 216.859.000 52.280.401

1 AutorităŃi executive 51.02 3.144.000 2.517.820
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 65.02.56 0 0
cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 3.144.000 2.517.820
active nefinanciare 51.02.71 3.144.000 2.517.820

2 Ordine publică şi siguranŃă naŃională 61.02 55.000 0
active nefinanciare 61.02.71 55.000 0

ProtecŃie civilă 55.000 0
active nefinanciare 61.02.71 55.000 0

2 ÎnvăŃământ 65.02 17.539.000 4.673.077
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 65.02.56 15.682.000 4.404.936
active nefinanciare 65.02.71 1.857.000 268.141

3 Sănătate 66.02 1.003.000 392.393
transferuri de capital 66.02.51.02 925.000 324.000

cheltuieli de capital 66.02.71 78.000 68.393
4 Cultură, recreere şi religie 67.02 59.779.000 3.086.149

proiecte cu finanŃare FEN postaderare 67.02.56 55.078.000 1.095.724

cheltuieli de capital 70.02.71 4.701.000 1.990.425

5 Asigurări şi asistenŃă socială 68.02 2.757.000 945.505
programe cu finanŃare din FEN postaderare 68.02.56 2.757.000 945.505

6 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 42.820.000 2.293.102
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 70.02.56 38.673.000 1.722.702
cheltuieli de capital 70.02.71 4.147.000 570.400

7 ProtecŃia mediului 74.02 10.482.000 6.621.589
alte transferuri 74.02.55 4.288.000 4.287.740
cheltuieli de capital 74.02.71 6.194.000 2.333.849

8 AcŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 3.830.000 1.892.395

programe cu finanŃare din FEN postaderare 80.02.56 3.830.000 1.892.395
10 Transporturi 84.02 75.450.000 29.858.371

alte transferuri 84.02.55 1.924.000 1.924.000
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 84.02.56 71.754.000 27.901.926
cheltuieli de capital 84.02.71 1.772.000 32.445

ŞEF SERVICIU,

PRIMAR,

LIA OLGUłA VASILESCU

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV,



Nr. 
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Denumire capitole Cod
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30.06.2015
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