
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

         
              HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind reportarea excedentului bugetar al anului 2016, realizat de către 
instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile 

finanţate integral din venituri proprii, în anul 2017 
 

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

05.01.2017; 
 Având în vedere raportul nr.513/2017 întocmit de Direcţia Economico-Financiară 

prin care se propune reportarea excedentului bugetar al anului 2016, realizat de către 
instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile 
finanţate integral din venituri proprii, în anul 2017;  
           În conformitate cu prevederile art.70 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi art.3.16 din Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 2890/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 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 ca excedentele rezultate în anul 2016 din execuţia bugetelor instituţiilor   
publice finanţate integral din venituri proprii, rezultate după operaţiunile de 
regularizare, respectiv Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul 
Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, precum şi din activităţile finanţate 
integral din venituri proprii  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova şi ale Municipiului Craiova, să rămână la dispoziţia acestora, 
urmând a fi folosite în anul 2017 cu aceeaşi destinaţie. 

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 
DIRECłIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.513/04.01.2017 

 
 

R A P O R T 
privind reportarea excedentului bugetar al anului 2016, realizat de către 
instituŃiile publice finanŃate integral din venituri proprii, precum şi din 

activităŃile finanŃate integral din venituri proprii, în anul 2017 
 
 

In conformitate cu prevederile art.70 si art.71, alin(4) din Legea 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, excedentele rezultate din 

execuŃia bugetelor instituŃiilor publice, se regularizează la sfârşitul anului cu 

bugetele locale din care sunt finanŃate, în limita sumelor primite de la acestea, dacă 

legea nu prevede altfel sau rămân la dispoziŃia acestora, urmând a fi folosite în anul 

următor cu aceeaşi destinaŃie.    

Art. 3.16 din O.M.F. 2890/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2016 prevede următoarele: 

- autorităŃile deliberative pot hotărî preluarea ca venit la bugetul local, a 

excedentelor rezultate din execuŃia bugetelor instituŃiilor publice subordonate, 

finanŃate integral din venituri proprii, precum şi a excedentelor rezultate din 

execuŃia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităŃilor finanŃate integral din 

venituri proprii, existente la finele anului 2016.  

Spitalele publice de subordonare locală, respectiv Spitalul Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia”Craiova, Spitalul 

Clinic de Boli InfecŃioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, potrivit art. 3.18 

reportează în anul următor excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri 

si cheltuieli, cu exceptia sumelor alocate de la bugetul de stat si din veniturile 

proprii ale Ministerului Sănătătii, rămase neutilizate la finele anului 2016, care se 

regularizeaza cu bugetele din care acestea au fost încasate. 

Sursele de finanŃare ale acestor instituŃii provin din: contractele încheiate 

cu Casa  JudeŃeană de asigurări de sănătate Dolj pentru serviciile medicale 
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spitaliceşti prestate, contractele încheiate cu DirecŃia de Sănătate Publică Dolj 

pentru programele naŃionale de sănătate, precum şi pentru plata burselor medicilor 

rezidenŃi. 

ActivităŃile finanŃate integral din venituri proprii sunt desfăşurate în cadrul 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat. Sursele de finanŃare a acestor 

activităŃi o reprezintă: ContribuŃia elevilor şi studenŃilor pentru internate, cămine şi 

cantine, contribuŃia părinŃilor pentru hrana copiilor din grădiniŃele cu program 

prelungit, veniturile din prestări servicii, venituri din valorificarea produselor 

obŃinute din activitatea proprie sau anexă. 

În cadrul Municipiului Craiova activitatea finanŃată integral din venituri 

proprii o reprezintă întreŃinerea şi îmbunătăŃirea pajistilor comunale de pe raza 

municipiului Craiova în cadrul schemei de finanŃare a APIA Dolj pentru acordarea 

sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zonelor defavorizate al ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

FaŃă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova ca 

excedentele rezultate în anul 2016 din execuŃia bugetelor instituŃiilor publice 

finanŃate integral din venituri proprii, rezultate după operaŃiunile de regularizare, 

respectiv Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic Municipal 

”Filantropia”Craiova, Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase şi Pneumoftiziologie 

„Victor Babeş”, precum şi din activităŃile finanŃate integral din venituri proprii  ale 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi ale Municipiului Craiova să 

rămână la dispoziŃia acestora, urmând a fi folosite în anul 2017 cu aceeaşi 

destinaŃie. 
 

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

Lia OlguŃa Vasilescu 
 
 

Director executiv, Sef serviciu, Întocmit, 
Lucia Stefan Daniela Militaru Insp. Laura Cerban 

 
2 ex./L.C. 
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