
                                                                                                                                            

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           PROIECT 
 
                      

         HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care se 

desfăşoară în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova 

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

24.11.2016; 
Având în vedere raportul nr.184621/2016 întocmit de Direcţia  Economico – 

Financiară prin care se propune aprobarea activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii, care se desfăşoară în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi art 71 alin. 
1-3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, 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  înființarea, pe lângă unitățile de învățământ preuniversitar de stat de 

pe  raza municipiului Craiova, prevăzute in anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, a următoarelor activități finanțate integral din venituri proprii: 

a) închirierea unor spații disponibile excedentare; 
b) asigurarea nutriției copiilor din grădinițe cu program prelungit, prin personalul 

angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;  
c) organizarea de cursuri pentru învăţământul postliceal pentru calificări 

profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor; 
d) eliberare de documente; 
e) organizarea serviciilor de masă și internat pentru elevi; 
f) organizarea de producție proprie din activitatea practică a elevilor; 
g) organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională,specializare și 

perfecționare; 
h) transfer sportiv la alte cluburi. 

Art.2. Se aprobă constituirea, la nivelul unităţilor de învăţămant prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre, a următoarelor taxe și  contribuții: 

a)   tarif de închiriere; 
b) taxa/contribuția pentru hrana copilului din grădinițe cu program prelungit; 
c) taxă de școlarizare în învățământ postliceal; 
d) taxă eliberare documente; 
e) tarif cazare și masă pentru elevii   din internate și cămine; 



                                                                                                                                            

f) venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă; 
g)   taxe de școlarizare; 
h)  venituri conform grilelor de transfer reglementate de actele normative în 

vigoare. 
Art.3. Modul de organizare și desfășurare a activităților, nivelul taxelor și contribuțiilor 

percepute pentru prestarea acestora, precum și modul de folosire a veniturilor 
proprii obținute, fundamentat pe tip de activitate, se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului de administrație al fiecărei unități de învățământ în care se desfășoară 
activitățile respective.  

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat prevăzute la art.1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

                  INIŢIATOR,   AVIZAT, 
                     PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
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ANEXĂ 
 

 

Lista 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova  

ce desfășoară activităţi aducătoare de venituri proprii 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea unității de învățământ 

  1 Grădiniţa cu program prelungit “Tudor  Vladimirescu” 

  2 Grădiniţa cu program prelungit „Sf. Ana” 

  3 Grădiniţa cu program prelungit “Traian Demetrescu” 

  4 Grădiniţa cu program prelungit “Paradisul Copiilor” 

  5 Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Fermecată” 

  6 Grădiniţa cu program prelungit “Petrache Poenaru” 

  7 Grădiniţa cu program prelungit “Voiniceii” 

  8 Grădiniţa cu program prelungit „Dumbrava Minunată” 

  9 Grădiniţa cu program prelungit “Floare Albastră” 

10 Grădiniţa cu program prelungit „Elena Farago” 

11 Grădiniţa cu program prelungit „Ion Creangă” 

12 Grădiniţa cu program prelungit “Căsuţa cu poveşti” 

13 Grădiniţa cu program prelungit “Eden”                                           

14 Grădiniţa cu program prelungit “Piticot” 

15 Grădiniţa cu program prelungit „Sf. Lucia”                            

16 Grădiniţa cu program prelungit “Floarea Soarelui” 

17 Grădiniţa cu program prelungit “Phoenix” 

18 Grădiniţa cu program prelungit “Curcubeul Copilăriei” 

19 Grădiniţa cu program prelungit “Castelul Fermecat” 

20 Grădiniţa  cu program prelungit „Pinocchio” 

21 Grădiniţa cu program prelungit „Nicolae Romanescu” 

22 Scoala gimnazială „Traian” 

23 Şcoala gimnazială„Decebal” 

24 Şcoala gimnazială „Ion Tuculescu” 

25 Şcoala gimnazială “Ion Creangă”  

26 Şcoala gimnazială”Lascăr Catargiu” 

27 Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” 

28 Şcoala gimnazială „Mircea Eliade” 

29 Şcoala gimnazială „Sf. Gheorghe” 

30 Şcoala gimnazială „Nicolae Romanescu” 
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31 Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul” 

32 Şcoala gimnazială „Alexandru Macedonski” 

33 Şcoala gimnazială”Elena Farago” 

34 Şcoala gimnazială „Gheoghe Bibescu” 

35 Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu” 

36 Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu” 

37 Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” 

38 Colegiul Naţional „Carol I” 

39 Colegiul Naţional „Elena Cuza” 

40 Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” 

41 Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” 

42 Colegiul Naţional Ec. „Gheorghe Chiţu” 

43 Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” 

44 Liceul Teoretic „Henri Coandă” 

45 Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” 

46 Colegiul „Ştefan Odobleja” 

47 Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”  

48 Liceul de Arte „Marin Sorescu” 

49 Liceul Teologic Adventist 

50 Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Grigorie Teologul” 

51 Liceul „Traian Vuia” 

52 Liceul „Matei Basarab” 

53 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

54 Liceul Tehnologic „George Bibescu” 

55 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto(Demetrescu) 

56 Colegiul Tehnic Energetic 

57 Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” 

58 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 

59 Liceul Tehnologic  Auto 

60 Liceul „Charles Laugier” 

 

 

________________000__________________ 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.184621 /18.11.2016 

 

 

 

RAP ORT 

privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii, 

care se desfășoară în cadrul unităților de  învăţământ preuniversitar 

de stat din Municipiul Craiova  

 
 
 
 

 Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 finanţarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat cuprinde finanţarea de bază, complementară şi 

suplimentară. 

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din 

activități specifice. Veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, 

complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform hotărârii consiliului de 

administrație. 

În conformitate cu prevederile art 71 alin 1-3 din Legea finanțelor publice 

locale nr. 273/2016, cu modificările și completările ulterioare autoritățile 

deliberative pot aproba înființarea de activități finanțate integral din venituri 

proprii pe lângă unele instituții finanțate integral de la bugetul local, stabilind 

totodată domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, 

sistemul de organizare și funcționare a acestor activități. 

Bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din 

venituri proprii se aprobă odată cu bugetul instituției publice de care aparțin, prin 

încadrarea la capitolul bugetar 65 Învățământ – sursa E. 



În situația nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităților finanțate 

integral din venituri propri, cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor 

realizate. 

Excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale 

activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu 

aceeași destinație sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotărârii 

autorităților deliberative. 

Având în vedere cele pezentate mai sus, in conformitate cu prevederile art 

71 alin 1-3 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 

urmatoarele: 

1. Inființarea pe lângă unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza municipiului Craiova, prevazute in anexa atasata la prezentul raport,  a 

următoarelor activități finanțate integral din venituri proprii: 

- închirierea unor spații disponibile excedentare; 

- asigurarea nutriției copiilor din grădinițe cu program prelungit, prin 

personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;  

- organizarea de cursuri pentru învăţământul postliceal pentru calificări 

profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor; 

- eliberare de documente; 

- organizarea serviciilor de masă și internat pentru elevi; 

- organizarea de producție proprie din activitatea practică a elevilor; 

- organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională,specializare 

și perfecționare; 

- transfer sportiv la alte cluburi. 

2. Constituirea, la nivelul unitatilor de invatamant, a următoarelor taxe și 

contribuții: 

- tarif de închiriere; 

- taxa/contribuția pentru hrana copilului din grădinițe cu program 

prelungit; 

- taxă de școlarizare în învățământ postliceal; 

- taxă eliberare documente; 



- tarif cazare și masă pentru elevii   din internate și cămine; 

- venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau 

anexă; 

- taxe de școlarizare; 

- venituri conform grilelor de transfer reglementate de actele normative în 

vigoare. 

3.Modul de organizare și desfășurare a activităților, nivelul taxelor și 

contribuțiilor percepute pentru prestarea acestora, precum și modul de folosire a 

veniturilor proprii obținute, fundamentat pe tip de activitate, se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului de administrație al unității de învățământ în care se 

desfășoară activitățile respective.  

 
 
 
 
 
Ordonator principal de credite,   

 Primar, Director executiv,  

Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M./2 ex 
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