
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           
                                  PROIECT 
                                                                                      

 
      HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 
2017 

 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2017; 

Având în vedere raportul nr.36217/2017 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pentru anul 2017;  

În conformitate cu prevederile art.19 şi art.25 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit. b coroborat cu alin.4, lit. a, 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 bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2017, la 

valoarea de 202 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Direcţia 
Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

 
                  INIŢIATOR,   AVIZAT, 

                 PT. PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
               VICEPRIMAR,       Ovidiu MISCHIANU 

                   Mihail GENOIU 



 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. ……………………../………….2017                 

Se aprobă, 
                                                       Ordonator principal de credite, 
                                                                                                             Pt. Primar, 
                     Viceprimar 
                                                                                                          Mihail Genoiu 
 
 
 
 
                 Director executiv 
           Lucia Stefan 
 
 

Raport  
privind aprobarea Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 

2017 
 

Primăria Craiova a fost selectată ca partener naŃional, alături de Primăria municipiului 
Timişoara, pentru participarea la proiectul pregătitor „Consolidarea educaŃiei şi dezvoltarea 
competenŃelor de muncă şi formare”, implementat de municipalitatea din Oslo începând cu 
ianuarie 2015. În cadrul acestui proiect, printr-o serie de ateliere de lucru comune cu 
reprezentanŃii municipalităŃii din Oslo, discuŃii şi vizite ale acestora în comunităŃile locale, 
desfăşurate în perioada 9-12 iunie a.c., cele două municipalităŃi din România au avut ca scop 
identificarea şi propunerea unor proiecte pilot care să fie implementate la nivel local având 
ca grup Ńintă copii şi familii aflate în dificultate, şi în mod special tineri şomeri şi persoane de 
etnie roma. 

Sub titlul Educatia poate rupe lanŃul sărăciei!, proiectul pilot îşi propune să intervină la 
nivel local în două etape distincte: 
- O etapă de implementare a proiectului pilot cu finanŃarea care va fi primită de la 

Primăria Oslo în perioada octombrie 2015 – aprilie 2017, axată pe elaborarea unui 
model de intervenŃie la nivel local în domeniul incluziunii şcolare şi sociale a elevilor 
aflaŃi în situaŃie de risc social; 

- O etapă de dezvoltare a proiectului pilot, prin implementarea modelului de intervenŃie 
creat în prima etapă şi implicarea comunităŃii locale, care să fie derulată în perioada 
ianuarie 2017 – decembrie 2021 în parteneriat cu Primăria Oslo, cu finanŃare din partea 
Fondurilor Norvegiene. 

În cea de-a doua etapă a parteneriatului cu municipalitatea din Oslo se propune 
continuarea proiectului pilot prin implementarea modelului de intervenŃie elaborat în prima 
etapă prin înfiinŃarea la nivelul oraşului Craiova a 3 Centre Pilot de integrare şcolară şi 
socială a elevilor aflaŃi în situaŃie de risc social, care vor funcŃiona în regim after school. În 
urma unei analize a eficienŃei şi eficacităŃii metodelor de intervenŃie implementate în prima 
etapă a proiectului pilot, din perspectiva eradicării sărăciei în rândul grupurilor cele mai 
dezavantajate dar şi cea a îmbunătăŃirii furnizării de servicii şi guvernării la nivel municipal, 
precum şi pe baza experienŃei obŃinute în urma implementării proiectului pilot, a 
activităŃilor, a schimbului de experienŃă şi a rapoartelor produse în timpul proiectului, cele 
două municipalităŃi partenere vor dezvolta o aplicaŃie completă pentru un proiect comun în 
cadrul următoarei perioade financiare a granturilor Norvegiene.  

Proiectul pilot este derulat de municipalitatea din Craiova în perioada octombrie 2015 
– aprilie 2017, se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Dolj şi are ca scop 



 

elaborarea şi dezvoltarea unui model intervenŃie în domeniul integrării şcolare şi sociale a 
elevilor aflaŃi în situaŃie de risc social din şcolile de pe raza municipiului Craiova prin 
constituirea unei reŃele de specialişti în medierea relaŃiilor elev-familie-comunitate şi 
dezvoltarea unor parteneriate instituŃionale la nivel local. 

În scopul realizării activităŃilor propuse în proiectul pilot şi a atingerii rezultatelor 
aşteptate, municipalitatea din Craiova va avea la dispoziŃie un buget de 60.000 Euro, 
reprezentand finantare nerambursabila 100%. In conformitate cu prevederile Odonantei de 
Urgenta nr.64/2009, Primaria Craiova va gestiona financiar instrumentele structurale pentru 
obiectivul convergenta. 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, exceptand eventualele cheltuieli neeligibile. 

Prima transa in cuantum de 134,06 mii lei a fost primita in anul 2016, urmand sa fie 
solicitata a doua transa in cuantum de 141 mii lei in primul trimestru al anului 2017. 

Au fost efectuate plati pentru activitatile din proiect respectiv: 74.661,60 lei – 
Achizitie IT-uri, 4.656,60 lei – Achizitie materiale promotionale. 

Pentru toate activitatile din proiect au fost incheiate contracte de servicii respectiv: 
Audit, Papetarie, Elaborare Ghid si Plan de Interventie, Formare profesionala Mediator Social, 
suma prevazuta a fi cheltuita fiind de 196 mii lei. 

  
 Totalul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 pentru proiectul „ EducaŃia 
poate rupe lanŃul sărăciei!” este de 196 mii lei, sumă care propunem să fie cuprinsă în 
Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2017. 
 
 II. 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. 
 Acest proiect isi propune sa contribuie la înlăturarea barierelor din calea procesului de 
implementare a măsurilor de eficienţă energetică în gospodăriile şi comunităţile cu venituri 
reduse din România, în încercarea de a reduce lipsa combustibililor. 
  Proiectul este derulat la nivel naţional şi local, pentru a răspunde nevoilor legate de 
eficienţa energetică, pentru dezvoltarea politicilor adecvate, pentru a stimula o piaţă cu 
activitate continuă pentru materiale de construcţii produse la nivel local, eficiente din punct de 
vedere energetic, pentru consolidarea capacităţii de punere în aplicare a măsurilor de eficienţă 
energetică în regiunile mai sărace, precum şi pentru punerea în aplicare a îmbunătăţirilor reale 
legate de eficienţa energetică, pentru a ameliora calitatea vieţii pentru 110620 de persoane din 
România şi pentru a reduce consumul de energie legat de emisiile de gaze cu efect de seră cu 
666800 tone de CO2. 
 Activitatile desfasurate in cadrul acestui proiect vizeaza finantarea unor masuri de 
eficienta energetica ce ar putea constitui un punct de plecare, un precedent sau un exemplu de 
buna practica pentru o dezvoltarea durabila, dar si un sprijin dat autoritatii locale in efortul ce va 
trebui sa-l  depuna in viitor in implementarea masurilor de eficienta energetica la  cladirile 
publice . 
 In cadrul acestui proiect Municipiul Craiova si Zona Metropolitana Craiova au beneficiat 
pina in prezent de finantare nerambursabila pentru lucrari de reabilitare termica la cladiri 
publice destinate serviciilor sociale din domeniul invatamantului si sanatatii. 
 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 
 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, a proiectului tehnic în sumă de 10.980 lei şi a 
documentaţiei pentru autorizaţia de construire în sumă de 3.660 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. 
 În cursul anului 2017 se preconizează ca va avea loc execuţia lucrărilor. În acest sens, 
contractul de proiectare se derulează în continuare, suma prevăzută pentru asistenţă tehnică 
proiectant şi certificat de performanţă energetică la recepţia lucrărilor fiind de 4575 lei fără TVA. 
 În acest sens, estimăm că pe anul 2017 finanţarea nerambursabilă prin Programul 
Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare pentru proiectul „Reabilitare termica partiala la sase cladiri 
cu destinatia spatii de invatamant - Izolare termica a anvelopei cladirilor la partea opaca a 
fatadei” este de 6 mii lei, sumă care propunem să fie cuprinsă în Bugetul Fondurilor Externe 
Nerambursabile pe anul 2017.  

 

Date fiind cele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 
25 din Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele publice locale, si prevederile art. 36 din 
Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale republicata, prin prezentul raport 
supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova suma de 202 mii lei 
reprezentând Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2017. 

Vă înaintăm alăturat, ca anexă, Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 
2017.   
 
           PT. DIRECTOR EXECUTIV,               Şef Birou, 

         Maria Nuţă                      Marius Chetoiu  
                         
 
       

                      Întocmit, 
                       Insp. Oana Radulescu   Insp. Elena Petrisor 

 



JUDEŢUL: DOLJ

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CRAIOVA
Formular:

- mii lei -

Realizări
Executie 

preliminata 

prevedere/C
B

CA
prevedere/C

B
CA

prevedere/
CB

CA
prevedere/C

B
CA

00.01 136,62 141
x x x x

I.  VENITURI CURENTE  (cod 00.12) 00.02 2,56 x x x x

C.   VENITURI NEFISCALE  (cod 00.14) 00.12 2,56 x x x x

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  (cod 37.08) 00.14 2,56 x x x x

37.08 2,56
x x x x

37.08.06 2,56
x x x x

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.08) 00.16 x x x x

40.08 x x x x

40.08.15
X x X x X x X x

Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de 
dezvoltare 40.08.15.02

X x X x X x X x

IV. SUBVENŢII   (cod 44.08+00.18) 00.17 x x x x

00.18
x x x x

Subventii de la bugetul de stat( cod 42.08.60+42.08.61) 42.08 x x x x

Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE 42.08.60 x x x x

Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian 42.08.61 x x x x

Donaţii din strainatate  (cod 44.08.01 la 44.08.03) 44.08 x x x x

Donaţii din strainatate ( cod 44.08.01.01+44.08.01.02) 44.08.01 x x x x

Curente *) 44.08.01.01 X x X x X x X x

De capital *) 44.08.01.02 X x X x X x X x

De la guverne straine ( cod 44.08.02.01+44.08.02.02) 44.08.02 x x x x

Curente *) 44.08.02.01 X x X x X x X x

De capital *) 44.08.02.02 X x X x X x X x

De la alte administratii ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02) 44.08.03 x x x x

Curente *) 44.08.03.01 x x x x

De capital *) 44.08.03.02 x x x x

2020

Transferuri voluntare, altele decat subvenţiile  (cod 37.08.06)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( cod 42.08)

Propuneri Estimări Estimări

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE   (cod 
00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)

BUGETUL  FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 
PE ANUL 2017 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020

CB - CREDIT BUGETAR
CA - CREDIT DE ANGAJAMENT

Estimări

2015 2016

2017 2018 2019

11/0410/0411/05

Page 1



- mii lei -

Realizări
Executie 

preliminata 

prevedere/C
B

CA
prevedere/C

B
CA

prevedere/
CB

CA
prevedere/C

B
CA

2020

Propuneri Estimări Estimări

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Estimări

2015 2016

2017 2018 2019

45.08 134,06 141
x x x x

Mecanismul financiar SEE *)   (cod 45.08.17.03) 45.08.17 x x x x

Prefinantare 45.08.17.03 X x X x X x X x

Mecanismul financiar norvegian *)  (cod 45.08.18.03) 45.08.18 134,06 141 x x x x

Prefinantare 45.08.18.03 X x X x X x X x

45.08.21
x x x x

Prefinantare 45.08.21.03
X

x
X

x
X

x
X

x

45.08.24 x x x x

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.08.24.01 X x X x X x X x

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.08.24.02 X x X x X x X x

48.08 x x x x

48.08.12 x x x x

Prefinantare 48.08.12.03 x x x x

48.08.15
x x x x

Prefinantare 48.08.15.03 x x x x

49.08 110,43 202
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.08+54.08) 50,08

Autoritati publice si actiuni externe  (cod 51.08.01) 51.08

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative   (cod 51.08.01.03) 51.08.01

Autorităţi executive 51.08.01.03

Alte servicii publice generale  (cod 54.08.10) 54.08

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.08.10

59,08

Aparare     (cod 60.08.02) 60.08

Din total capitol:

Aparare nationala 60.08.02

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.08.03+61.08.50) 61.08

Din total capitol:

Ordine publica    (cod 61.08.03.04) 61.08.03

Politie comunitara 61.08.03.04

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

Alte programe  comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)* ( cod 48.08.15.01+48.08.15.02)

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 
(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.08+61.08)

Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE *)  (cod 45.08.21.03)

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene*) ( cod 45.08.24.01+45.08.24.02)

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 
financiar 2014-2020 ( cod 48.08.15)

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari ( cod 
45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)
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- mii lei -

Realizări
Executie 

preliminata 

prevedere/C
B

CA
prevedere/C

B
CA

prevedere/
CB

CA
prevedere/C

B
CA

2020

Propuneri Estimări Estimări

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Estimări

2015 2016

2017 2018 2019

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.08.50

63,08
110,43 202

65.08 31,11 6

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03 27,38 5

Învatamânt prescolar 65.08.03.01 27,38 5

27,38 5

Învatamânt primar 65.08.03.02

Învatamânt secundar   (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03) 65.08.04

Învatamânt secundar inferior   65.08.04.01

Învatamânt secundar superior   65.08.04.02

Invatamant profesional 65.08.04.03

Învatamânt postliceal 65.08.05

Învatamânt  nedefinibil prin nivel   (cod 65.08.07.04) 65.08.07

Învatamânt special 65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.08.11.03+65.08.11.30) 65.08.11 3,73 1

Internate si cantine pentru elevi 65.08.11.03 3,73 1

3,73 1

Alte servicii auxiliare 65.08.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.08.50

Sanatate    (cod 66.08.06+66.08.50) 66.08

Din total capitol:

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.08.06.01) 66.08.06

Spitale generale 66.08.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii   (cod 66.08.50.50) 66.08.50

Alte institutii si actiuni sanitare 66.08.50.50

67.08

Din total capitol:

67.08.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.08.03.02

Muzee 67.08.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04

Scoli populare de arta si meserii 67.08.03.05

Case de cultura 67.08.03.06

Camine culturale 67.08.03.07

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.08 + 66.08 +67.08 + 68.08)

65.08.11.03.55.01.07

Invatamant   (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

Cultura, recreere si religie   (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)

Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30)

65.08.03.01.55.01.07
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- mii lei -

Realizări
Executie 

preliminata 

prevedere/C
B

CA
prevedere/C

B
CA

prevedere/
CB

CA
prevedere/C

B
CA

2020

Propuneri Estimări Estimări

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Estimări

2015 2016

2017 2018 2019

Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.08.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.08.03.12

Centre culturale 67.08.03.14

Alte servicii culturale 67.08.03.30

Servicii recreative si sportive  (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67.08.05

Sport 67.08.05.01

Tineret 67.08.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.08.05.03

Servicii religioase 67.08.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.08.50

68.08 79,32 196

Din total capitol:

Servicii publice descentralizate 68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati   (cod 68.08.05.02) 68.08.05

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate 68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06 79,32 196

Finanţarea externa nerambursabila  56.18.02 79,32 196

Creșe 68.08.11

Prevenirea excluderii sociale  (cod 68.08.15.02) 68.08.15

Cantine de ajutor social 68.08.15.02

68.08.50

Alte cheltuieli in domeniul  asistentei  sociale 68.08.50.50

70.08

Din total capitol:

Locuinte   (cod 70.08.03.01+70.08.03.30) 70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.08.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.08.03.30

Servicii si dezvoltare publica 70.08.04

70.08.05

Alimentare cu apa 70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.08.05.02

Iluminat public si electrificari 70.08.06

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.08.05.01+70.08.05.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica  (cod 
70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06 +68.08.11+ 68.08.15 + 
68.08.50)

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistenţei sociale ( cod 68.08.50.50)

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)
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Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.08.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.08.50

Protectia mediului   (cod 74.08.05+74.08.06+ 74.08.50) 74.08

Din total capitol:

74.08.05
Salubritate 74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.08.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

74.08.50

79,08

80.08

Din total capitol:

80.08.01
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.08.01.06

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.08.01.10

Combustibili si energie   (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08
Din total capitol:

Energie termica 81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.08.50

83.08

Din total capitol:

Agricultura   (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03

Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.08.03.03

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Transporturi   (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50) 84.08
Din total capitol:

Transport rutier    (cod  84.08.03.01 la 84.08.03.03) 84.08.03

Drumuri si poduri 84.08.03.01

Transport în comun 84.08.03.02

Strazi 84.08.03.03

Transport aerian   (cod 84.08.06.02) 84.08.06

Aviatia civila 84.08.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.08.50

Alte actiuni economice  (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08
Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 87.08.01

Zone libere 87.08.03

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE  (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 80.08.01.06+80.08.01.10)

Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.08.05.01+74.08.05.02)

Alte servicii în domeniul protectiei mediului

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare   (cod 83.08.03)

Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.08.01)
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Turism 87.08.04

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.08

EXCEDENT   (cod 98.08.97) 98.08

Excedentul secţiunii de dezvoltare 98.08.97

DEFICIT ( cod 99.08.97) 99.08

Deficitul secţiunii de dezvoltare 99.08.97
NOTA:     Fiecare capitol, subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificaţiei economice.

*)  Detalierea se face numai in executie

Şef Birou,

Marius Chetoiu insp. Oana Radulescuinsp. Elena Petrișor

LUCIA STEFAN                                                     MARIA NUTA

   VICEPRIMAR 

DIRECTOR EXECUTIV                                        PT. DIRECTOR EXECUTIV

LUCIA STEFAN                                                     MARIA NUTA

PT. PRIMAR 

Întocmit,

MIHAIL GENOIU
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