
MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
             
                         PROIECT  
      
 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pe anul 2017 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2017; 
 Având în vedere raportul nr.38303/2017 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară  prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2017;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată, Legii Poliţiei Locale nr.155/2010 şi Hotărârii Guvernului 
nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
Poliţiei Locale;  
           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 de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri –18.205,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 17.765,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 440,00 
mii lei); 

b) total cheltuieli –18.205,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 17.765,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
440.00 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 Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

                      Mihail GENOIU 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                
PRMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 38303/17.03.2017  

Se aprobă, 

Ordonator principal de credite, 

Pt. Primar, 

 Viceprimar Mihail Genoiu 

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2017 la PoliŃia Locală a Municipiului Craiova 
 

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Legea PoliŃiei 

Locale nr. 155/2010 şi H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a PoliŃiei Locale a Municipiului Craiova, bugetul 

instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din bugetele locale se aprobă de către 

Consiliul Local. 

Veniturile propuse de către PoliŃia Locale a Municipiului Craiova pentru 

anul 2017 în sumă 18.205,00 mii lei provin din transferuri din bugetul local al 

Municipiului Craiova (18.120,00 mii lei), precum şi din monitorizare sisteme de 

alarmă şi transport valori (85,00 mii lei), conform competenŃelor şi atribuŃiilor 

stabilite prin dispoziŃii legale. 

La fundamentarea cheltuielilor de personal, s-au avut în vedere cele  311 

funcŃii ocupate, precum şi de 5 funcŃii publice ce se vor ocupa până la finele 

trimestrului I, în urma finalizării procedurilor de recrutare, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. Suma propusă la acest titlu de cheltuială este de 

16.627,00 mii lei şi se va utiliza pentru asigurarea drepturilor salariale aferente 

personalului din această instituŃie, pe anul 2017, precum şi pentru cheltuieli salariale 

in natură (acordarea normei de hrană) potrivit prevederilor O.M.D.R.A.P. nr. 



   

776/2015 privind contravaloarea alocaŃiei valorice a normei de hrană, stabilită 

conform H.G. 171/2015.  

În ceea ce priveşte cheltuielile cu bunurile şi serviciile s-a Ńinut cont de 

prevederile Legii poliŃiei locale nr.155/2010 şi ale HG nr.1332/2010, privind 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funŃionare a poliŃiei locale. Suma 

propusă în sumă de 1.138,00 mii lei va fi folosită pentru plata utilităŃilor, 

carburanŃilor, asigurarea de uniforme şi echipament, participarea la programe de 

perfecŃionare conform legii, precum şi alte cheltuieli necesare pentru buna 

desfăşurare a activităŃii PoliŃiei Locale a Municipiului Craiova în anul 2017. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de capital se propune suma de 440.00 mii lei 

pentru achiziŃionarea a trei autoturisme dotate cu sistem de avertizare sonoră şi 

luminoasă, a unui  autovehicul blindat transport valori şi achiziŃionarea a trei sisteme 

video audio, în vederea dotării autoturismelor utilizate de serviciul circulaŃie, în 

acŃiunile şi misiunile zilnice. 

Cu adresa nr.8055/2017, PoliŃia Locală a Municipiului Craiova a transmis 

spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, prezentat în anexa şi în 

nota de fundamentare ataşată la prezentul raport, după cum urmează:   

                                                                                                          - mii lei - 

Denumire indicatori 

 
Buget 
2017 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

TOTAL VENITURI, din care: 00.01 18.205 18.376 18.376 18.376 
VENITURILE SECłIUNII 
DE FUNCłIONARE, din care:  17.765 18.376 18.376 18.376 

- venituri din prestări de servicii 33.10.08 85 82 82 82 
-veniturile din secŃiunea de 
funcŃionare pentru finanŃarea 
secŃiunii de dezvoltare 

37.10.03 -440 0 0 0 

- subvenŃii pentru instituŃii 
publice 

43.10.09 18.120 18.294 18.294 18.294 

VENITURILE SECłIUNII 
DE DEZVOLTARE,  din care: 

 440 0 0 0 

-vărsăminte din secŃiunea de 
funcŃionare  

37.10.04 440 0 0 0 



   

TOTAL CHELTUIELI, din 
care: 

 18.205 18.376 18.376 18.376 

CHELTUIELILE SECłIUNII 
DE FUNCłIONARE, din care:  17.765 18.376 18.376 18.376 

- cheltuieli de personal 10 16.627 16.992 17.023 17.023 
- bunuri şi servicii 20 1.138 1.384 1.353 1.353 
CHELTUIELILE SECłIUNII 
DE DEZVOLTARE, din care: 

 440 0 0 0 

-cheltuieli de capital 70 440 0 0 0 
 

FaŃă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, la PoliŃia Locală 
a Municipiului Craiova, după cum urmează: 

•Total Venituri  18.205,00 mii lei (veniturile secŃiunii de funcŃionare în 
sumă de 17.765,00  mii lei şi veniturile secŃiunii de dezvoltare în sumă de 440,00 mii 
lei);  

•Total Cheltuieli   18.205,00 mii lei (cheltuielile secŃiunii de funcŃionare în 
sumă de 17.765,00 mii lei şi cheltuielile secŃiunii de dezvoltare în sumă de 440.00 
mii lei)  conform anexei şi a fundamentării ataşate la prezentul raport. 
 
 
 
 
 

Director Executiv, Şef Serviciu, Întocmit, 
Lucia Ştefan Daniela Militaru Cons. Gabriela Stancu 

   
 

Vizat de legalitate, 
Cons. Jur. Lia Martha Toncea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ex/G.S. 
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