
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

         
              HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul 
bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2016 

 
 

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

05.01.2017; 
 Având în vedere raportul nr.851/2017 întocmit de Direcţia Economico- Financiară 

prin care se propune acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din 
excedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2016;  

 În conformitate cu prevederile cap.V, art.5.13.3(1) din Normele Metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr.2890/2016;  

 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 acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2016, a deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de 
8.098.533,54 lei. 

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.851/04.01.2017 

 
 
 
 

R A P O R T 
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare  

din excedentul bugetului local al Municipiului Craiova 
 pe anul 2016 

 

 

 

In conformitate cu prevederile cap.V, art.5.13.3(1), din Normele 

Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 aprobate prin 

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2890/21.12.2016, în situaţia în care 

secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, 

Consiliile Locale au obligaţia de a aproba prin hotărâre de consiliu acoperirea 

definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau 

dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2017, inclusiv.  

Conform art. 58.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale,cu modificările și completările ulterioare,  excedentul anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează 

în exerciţiul financiar următor şi va fi utilizat, în baza unei hotărâri a autorităţilor 

deliberative ca sursă de finanţare a cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare; 

Analizând execuţia bugetului local la data de 30.12.2016, emisă în 4 

ianuarie 2017, se constată că veniturile secţiunii de funcţionare au fost încasate în 

sumă de 509.596.434,84 lei faţă de o prevedere de 521.417.000 lei, iar plăţile 

efectuate au fost în sumă de 508.430.532,02 lei faţă de o prevedere de 521.417.000 

lei, rezultând astfel un excedent de 1.165.902,82 lei; 
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Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost încasate în sumă de 82.840.347,62 

lei faţă de o prevedere de 100.598.000 lei, iar plăţile efectuate au fost de 

90.938.881,16 lei faţă de o prevedere de 109.117.000 lei, constatându-se astfel un 

deficit în secţiunea de dezvoltare de 8.098.533,54 lei. 

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, la secţiunea 

de dezvoltare, a fost prevăzută pentru finanţarea cheltuielilor de capital suma de 

8.519.000 lei, reprezentând excedentul anului 2015. De asemenea, veniturile 

proprii din secţiunea de dezvoltare pentru finanţarea programului anual de 

investiţii au fost prevăzute în sumă de 367.000 lei, încasându-se până la finele 

anului 2016 suma de 530.647,07 lei. 

După încheierea exerciţiului financiar al anului 2016 rezultă că a fost 

utilizată suma de 8.098.533,54 din prevederea de 8.519.000 lei, reprezentând 

excedentul anului 2015 folosit pentru plata obiectivelor din programul anual de 

investiţii pe anul 2016.  

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova 

aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii 

de dezvoltare în sumă de 8.098.533,54 lei. 

 

Ordonator principal de credite, 

Primar, 

Lia Olguța Vasilescu 

 

 

Director executiv, Șef serviciu, Întocmit, 

Lucia Ștefan Daniela Militaru Insp. Adriana Rînzescu  

 

 

 

2 ex./A.R.  
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