
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                         PROIECT  

     

          HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017 
 

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

30.03.2017; 
Având în vedere raportul nr.39177/2017 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017; 

În conformitate cu prevederile Legii 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 de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
- Total venituri – 8.475,00 mii lei (8.475,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare); 
- Total cheltuieli – 8.475,00 mii lei (8.475,00 mii lei – cheltuielile secţiunii 

de funcţionare) 
             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 Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
       INIŢIATOR,  AVIZAT, 
      PT. PRIMAR,    PT.SECRETAR, 

           VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 
                   Mihail GENOIU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 39177/21.03.2017 
 
 
 
                                                                                         Se aprobă, 

Ordonator principal de credite, 
PT. PRIMAR, 

VICEPRIMAR Mihail Genoiu 
 
 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2017 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 
 
 

În conformitate cu art.19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, se aprobă de către 

Consiliul Local. 

Căminul pentru persoane varstnice din Craiova este o instituţie ce 

asigură condiţii corespunzătoare de gazduire şi hrana, îngrijiri medicale, 

recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului 

liber, asistenţă socială şi psihologică pentru un număr de 320 persoane 

asistate. 

Veniturile Căminului pentru persoane vârstnice  în anul 2017 vor fi în 

suma totală de 8.475,00 mii lei, din care: transferuri de la bugetul local al 



municipiului Craiova în sumă de 6.475,00 mii lei şi venituri proprii 

provenite din contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate în sumă de 

2.000,00 mii lei. Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate pentru: plata 

salariilor personalului instituţiei – 5.741,00 mii lei şi cheltuieli cu bunuri şi 

servicii, inclusiv hrana persoanelor asistate – 2.734,00 mii lei. 

Având în vedere cele de mai sus, Căminul Pentru Persoane Vârstnice 

cu adresa nr.1150/2017 a transmis spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017, după cum urmează: 

 
- mii lei – 

DENUMIRE COD BUGET 
2017 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI, total, din care: 00.01 8.475 8.341 8.356 8.356 
VENITURILE SECTIUNII 
DE FUNCTIONARE, total, din 
care: 

 8.475 8.315 8.330 8.330 

Venituri din contribuţia de 
întreţinere a persoanelor asistate 

33.10.13 2.000 2.005 2.008 2.008 

Subvenţii pentru instituţii 
publice 

43.10.09 6.475 6.336 6.348 6.348 

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare 

37.10.03 0 -26 -26 -26 

VENITURILE SECTIUNII 
DE DEZVOLTARE, total, din 
care: 

 0 26 26 26 

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare  

37.10.04 0 26 26 26 

CHELTUIELI, total, din care: 49.10 8.475 8.341 8.356 8.356 
CHELTUIELILE SECTIUNII 
DE FUNCTIONARE, total, din 
care: 

 8.475 8.315 8.330 8.330 

Cheltuieli de personal 10 5.741 4.721 4.731 4.731 
Bunuri şi servicii 20 2.734 3.594 3.599 3.599 
CHELTUIELILE SECTIUNII 
DE DEZVOLTARE, total, din 
care: 

 0 26 26 26 

Active nefinanciare 70 0 26 26 26 
 



Faţă de cele prezentate mai sus,  propunem spre aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli al Căminului  

Pentru Persoane Vârstnice Craiova  pe anul 2017, după cum urmează: 

              � Total Venituri – 8.475,00 mii lei (8.475,00 mii lei - veniturile 

secţiunii de funcţionare); 

              � Total Cheltuieli – 8.475,00 mii lei (8.475,00 mii lei - cheltuielile 

secţiunii de funcţionare),  conform anexei şi fundamentării ataşate la 

prezentul raport.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Director executiv, Șef serviciu, Întocmit, 
Lucia  Ștefan Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
 
 
 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Lia Martha Toncea 

 
 
 
 
 
 
2ex/D.C. 
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