
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
                                                         PROIECT 

 
         HOTARÂREA NR. ______ 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017 

 
 

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

Având în vedere raportul nr.37725/2017 întocmit de Direcţia Economico-Financiară 
prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului 
de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor 
specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 
terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
modificat prin Ordinul nr.234/2016; 

 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 activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017, în sumă de 71,00 mii 
lei la cheltuieli (secţiunea de funcţionare), conform anexei  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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



   

                      Mihail GENOIU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ               Se aprobă, 
SERVICIUL BUGET           Ordonator principal de credite, 
Nr. 37725/17.03.2017         Pt .Primar, 

 Viceprimar 
         Mihail Genoiu 

 
 

RAPORT 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

al Municipiului Craiova pe anul 2017 

 

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii se aprobă de către Consiliile Locale. 

Conform prevederilor Ordinului nr. 234/2016 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a 

modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin (2) şi 

(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 

schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 

alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de 

implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a 

condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor 

de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, 
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pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone 

defavorizate, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, solicităm 

cuprinderea în bugetul Municipiului Craiova a sumei de 70.654,14 lei 

încasată până în acest moment de la APIA – Dolj, urmând ca aceasta să fie 

folosită pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea pajiştilor comunale în 

conformitate cu prevederile legale şi planul tehnic de lucrări stabilit. 

Faţă de cele menţionate mai sus, propunem aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri 

proprii al Municipiului Craiova pe anul 2017 în sumă de 71,00 mii lei la 

cheltuieli (secţiunea de funcţionare), conform anexei ataşate la prezentul 

raport şi a fundamentării ataşate.   

 
 

  Director executiv,           Şef serviciu,                               Întocmit,  
  Lucia Ştefan        Daniela Militaru                   insp. Venus Bobin  

 
 
 
 
 

Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Lia Martha Toncea 
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ANEXA

mii lei

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.  VENITURI CURENTE 00.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diverse venituri 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte venituri 36.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 00.01 SF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.  VENITURI CURENTE 00.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diverse venituri 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte venituri 36.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHELTUIELI CURENTE  01 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CHELTUIELI  (SECŢIUNEA DE 
FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII  

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

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

din care:                
credite bugetare 

destinate stingerii 
plăţilor restante

Estimări 2020

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 
SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

PROIECT 

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Propuneri 2017 Estimări 2018 Estimări 2019

pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Ordonator principal de credite,
Pt. Primar,

Daniela Militaru                            Lucia Ştefan

Viceprimar

                          Director executiv, Şef serviciu,

Mihail Genoiu
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