
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

 
    HOTĂRÂREA NR. ___ 

privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la 
data de 30.09.2016 

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

27.10.2016; 
Având în vedere raportul nr.168548/2016 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte  prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile, la data de 30.09.2016;  

În conformitate cu prevederile Legii 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 bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 
30.09.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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 ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr.  168548 /          2016 
 
 
 
 

RAPORT 
privind execuţia bugetului 

fondurilor externe nerambursabile la 30.09.2016 
 

În conformitate cu Legea privind finanţele publice nr.273/2006, modificată şi 
completată prin OG 63/2010, art.49, alin.12 în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru 
trimestrul expirat şi 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 fondurilor externe nerambursabile cuprinde fondurile nerambursabile 
primite din partea Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Development of Regional 
Clusters for Research and Implementation of environmental friendly urban logistics - 
DOROTHY”, ,,Imbunatatirea eficientei energetice in gospodariile cu venituri reduse din 
Romania,, şi respectiv proiectul „ Educaţia poate rupe lanţul sărăciei!” 

In ceea ce priveşte proiectul DOROTHY, Scopul principal al proiectului este 
dezvoltarea potentialului de inovare si cercetare in cele 4 regiuni ce compun consortiul - 
Toscana (Italia), Valencia (Spania), Lisabona si Tagus (Portugalia) si Oltenia 
(Romania) – in domeniul logisticii transportului urban. 

Prevederea anului 2016 în sumă de 23.000 lei reprezinta: 
- Pentru proiectul DOROTHY – suma de 23 mii lei reprezintă prefinanţarea 

acordata in cadrul proiectului. In data de 25 mai 2016 a fost transferată suma de 
21.129,57 lei reprezentând prefinanţare, coordonatorului proiectului, Fondazione per la 
Ricerca e l'Innovazione, Piazza San Marco, nr.4, 50121, Firenze, Italia. 
 

 Municipiul Craiova este beneficiar in cadrul proiectului ,,Imbunatatirea eficientei 
energetice in gospodariile cu venituri reduse din Romania” finantat de GEF  si UNDP 
(PNUD) Romania si implementat in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice alaturi de alte cinci localitati din judetele Dolj si Hunedoara, 
incepind cu anul 2010. 
 In cadrul acestui proiect Municipiul Craiova implementează „Reabilitare termica 
partiala la sase cladiri cu destinatia spatii de invatamant - Izolare termica a anvelopei 
cladirilor la partea opaca a fatadei” au fost incluse următoarele clădiri publice: 

− Cladirea cămin internat a Colegiului Naţional Fratii Buzesti-str. Stirbei Voda nr.5 
− Cladirea Gradinitei  nr. 11 - str. Recunostintei  nr. 14 
− Cladirea corp A a Gradinitei nr. 31 – str. Vasile Alecsandri nr. 87 Craiova 
− Cladirea Gradinitei nr. 28 -str. Raului nr. 1  
− Cladirea Gradinitei nr. 15 – str. Brestei nr. 342  
− Cladirea Gradinitei nr. 51 str. Nicolae Coculescu nr. 20 Craiova 
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La finele anului 2015 au fost achiziţionate serviciile de proiectare cuprinzând: 
expertiză tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, 
proiect tehnic, inclusiv caiete de sarcini, documentaţia pentru autorizaţia de construire, 
detalii tehnice de execuţie, asistenţă tehnică pentru reabilitarea termică a cladirilor sus 
menţionate. DALI au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 
22.03.2016, valoarea estimată a întregii investiţii fiind de 1.430.321 lei. Contravaloarea 
serviciilor de proiectare a fost încasată de la UNDP astfel:  34.038 lei în decembrie 
2015 şi 2.562 lei în cursul anului 2016. S-au efectuat plata serviciilor in faza DALI în 
sumă de 16.430 lei şi a proiectului tehnic în sumă de 10.980 lei. De asemenea, s-a 
semnat acordul de principiu şi au fost livrate materialele aferente termosistemului prin 
intermediul UNDP în valoare de 102753,25 lei pentru C. N. Fraţii Buzeşti şi în valoare 
de 257580,70 lei pentru 5 clădiri cu destinaţia de grădiniţe. 

 

In ceea ce priveşte proiectul „ Educaţia poate rupe lanţul sărăciei!”, in scopul 
realizării activităţilor propuse în proiectul pilot şi a atingerii rezultatelor aşteptate, 
municipalitatea din Craiova va avea la dispoziţie un buget de 60.000 Euro, reprezentand 
finantare nerambursabila 100%. Vor fi transferate transe de avans, de catre Primaria 
Oslo, din care vor fi efectuate cheltuielile din bugetul proiectului. Cota de cofinantare 
din partea Consilului Local Craiova este 0 lei. 

Prevederea anului 2016 în sumă de 276.000 lei reprezinta: 
- Pentru proiectul „ Educaţia poate rupe lanţul sărăciei!” – suma de 276 mii lei 

reprezintă avansul acordat in cadrul proiectului. Proiectul se afla in implementare.  
Au fost efectuate plati de 4.656,60 lei pentru cheltuieli cu publicitatea proiectului. 
 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile la data de 30 
septembrie 2016, conform anexei ataşate prezentului raport. 
 
 

Ordonator principal de credite, 

Primar, 

Lia - Olguţa Vasilescu 

         
 
         Director executiv adj., 
               Lucia Ştefan 
 

Pt. Director executiv, 

Mihaita Fetoiu 
            Sef Birou, 
            Marius Chetoiu 
 
 

                                                                                   Intocmit, 
                                          insp. Elena Petrişor   insp. Oana Radulescu 



Nr.  168548/                  2016

Lei

Trim I Trim II Trim III Trim IV
Valoare 

achitata la 
30.09.2016

Diferenta 
fata de 

prevederi
Observatii

65.08 38.000 635.000 0 0 27.450 645.550

65.08.03.01. 

71.01.30
31.000 442.000 24.156 448.844

65.08.11.03. 

71.01.30
7.000 193.000 3.294 196.706

68.08.06 276.000 0 0 0 4.657 271.343

56.18.02 276.000 4.657 271.343

Proiectul se afla in implementare. Pana 

in prezent au fost efectuate plati pentru 

publicitate proiect in suma de 4.657 lei. 

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREADERARE

Prevederi 
an 2016

473.000

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA 30.09.2016

Cap. 65.08. ÎnvăŃământ

Proiect „Reabilitare termica 
partiala la sase cladiri cu 
destinatia spatii de invatamant - 
Izolare termica a anvelopei 
cladirilor la partea opaca a 
fatadei”

673.000

Proiect „ EducaŃia poate rupe 
lanŃul sărăciei!”

276.000

200.000

Cap. 68.08. Asigurari si asistenta sociala

276.000

Proiectul se afla in implementare. S-a 

primit de la Programul NaŃiunilor Unite 

pentru Dezvoltare - Biroul România 

contravaloarea serviciilor de proiectare 

astfel: 34.038 lei în 2015 şi 2.562 lei în 

2016. A fost semnat acordul de principiu 

şi au fost livrate materialele aferente 

termosistemului prin intermediul PNUD.



80.08.01.10 23.000 0 0 0 0 23.000

55.02.04 23.000 0 23.000

Din care:

276.000 0 44.624 231.376
Suma de 44.624 lei reprezinta prima 

transa de prefinantare

0 0 0 0 34.038 0

11.000 627.000 2.562 635.438

DIRECTOR EXECUTIV ADJ., Pt. Director Executiv,

LUCIA ŞTEFAN Mihaita Fetoiu

Sef Birou,

Marius Chetoiu

               Intocmit,

0
40.15.02 Sume utilizate de administraŃiile 

locale din excedentul anului precedent pentru 

secŃiunea de dezvoltare

S-a primit de la Programul NaŃiunilor 

Unite pentru Dezvoltare - Biroul 

România contravaloarea serviciilor de 

proiectare astfel: 34.038 lei în 2015 şi 

2.562 lei în 2016.

276.000

638.000

45.08.18.03 Sume primite de la UE/alti 

donatori în contul platilor efectuate si 

prefinantari

37.08.06 Transferuri voluntare, altele decat 

subvenŃiile

23.000

Proiect „Development of Regional 
Clusters for Research and 
Implementation of environmental 
friendly urban logistics - 
DOROTHY”

insp. Elena Petrişor insp. Oana Radulescu

PRIMAR,

LIA - OLGUTA VASILESCU

23.000
Suma de 23 mii lei, prevedere bugetara, 

reprezinta prefinantarea acordata in 

cadrul proiectului. Pe parcursul anului 

2016 nu au fost efectuate plati, in data 

de 25 mai 2016 fiind transferată suma 

de 21.129,57 lei reprezentând 

prefinanŃare, coordonatorului 

proiectului, Fondazione per la Ricerca e 

l'Innovazione, Piazza San Marco, nr.4, 

50121, Firenze, Italia

Cap. 80.08. Actiuni generale economice, 
comerciale si de munca 
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