
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

    
      PROIECT 

 HOTĂRÂREA NR. _____ 
 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pe anul 2015 
 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2015; 

Având în vedere raportul nr.109774/2014 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară  prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată,  Legii Poliţiei Locale nr.155/2010 şi Hotărârea Guvernului 
nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al 
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
a) total venituri – 13.855 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

13.711 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii lei); 
b) total cheltuieli – 13.855 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 13.711 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii 
lei), 

      conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea 

Consiliului  Local al Muncipiului Craiova nr.37/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Poliţia Locală 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
   INIŢIATOR,   AVIZAT, 
     PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                
PRMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 109774/23.07.2015 
 

RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2015 

 la Poliţia Locală a Municipiului Craiova 

 

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Legea Poliţiei Locale nr. 

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

funcţionare a Poliţiei locale, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetele 

locale se aprobă de către Consiliul Local.  

În cursul anului 2015, Poliția Locală a semnalat Primăriei Muncipiului Craiova 

deficiente la acoperișul imobilului în care își are sediul. 

Cu adresa nr.13133/2015, Poliţia Locală a Municipiului Craiova, propune 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în sensul suplimentării subvenţiei alocate cu 

suma de 120,00 mii lei, astfel : 

- 60,00 mii lei pentru reparații curente,  

- 60,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2015, conform 

notei de fundamentare anexate. 

- mii lei - 

Denumire indicatori 
 Buget 

H.C.L 37/ 
2015 

Infl 
+/- 

Buget 
2015 

Estimări 
2016 

Estimări 
2017 

Estimări 
2018 

TOTAL VENITURI, 
din care: 

00.01 13.735 120 13.855 11.579 11.961 12.379 

VENITURILE 
SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE, din 
care: 

 13.591 120 13.711 11.579 11.961 12.379 

- venituri din prestări de 
servicii 

33.10.08 60  60 61 63 65 

-vărsăminte din secţiunea 
de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de 
dezvoltare 

37.10.03 -144  -144    

- subvenţii pentru 
instituţii publice 

43.10.09 13.675 120 13.795 11.518 11.898 12.314 



   

VENITURILE 
SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE, din 
care: 

37.10 144  144    

-vărsăminte din secţiunea 
de funcţionare  

37.10.04 144  144    

TOTAL 
CHELTUIELI, din 
care: 

 13.735 120 13.855 11.579 11.961 12.379 

CHELTUIELILE 
SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE, din 
care: 

 13.591 120 13.711 11.579 11.961 12.379 

- cheltuieli de personal 10 12.347 60 12.407 10.399 10.742 11.112 

- bunuri şi servicii 20 1.244 60 1.304 1.180 1.219 1.267 

CHELTUIELILE 
SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE, din 
care: 

 144  144    

-cheltuieli de capital 70 144  144    

 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, bugetul  rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, la Poliţia 

Locală, după cum urmează: 

•Total Venituri - 13.855,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

13.711,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii lei); 

•Total Cheltuieli – 13.855,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

13.711,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare de 144 mii lei)  conform anexei şi a 

fundamentării ataşate la prezentul raport. 

În mod corespunzător se modifică H.C.L. nr.37/12.02.2015. 

 

 

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

Lia Olguţa Vasilescu 

 

 

 

 

 Director executiv,  

 Nicolae Pascu  

 

 

2 ex/P.D. 



MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

POLtTtA LOCAfi A MUNtCtptULUt CRAtOVa

Sir Dr Dimitrie Gefota nr22

E-na politialoca acra ova@rdscv ro

Ie +40-251 533207
+40-251532414

Nr. l.+017 )l 07 )015

NOTi DE FUNDAMDNTARE
privind nccesitate. fi oportuDitarca rectificnrii bugetu|tri

de vcnituri ti cheltuicli prntrtr anul 2015

I'r conlormitare cu prevederilc Legii nr.273/2006 pri!jnd finantete pubLicc locale,.u

'nodiliciiile Si cohpledrilc ukerioare an, trocedat la rcalizarea unci analize prjvjnd
executla blgeLari la chelruielile c! brDurilc sise i.iilc,tadaladet0.06.2015iimodutde
incadEre in pfelederile aprobrtc pnna h inele exercitiuluibugctaf.

Astiel. por,i\it frcrcdefilor ..t t, elin.(l) din O.U.C. nr. 8l/:014 p.ivjnd sata.jzdrca
pesonalLlui plntil din lbnduri ptrbLicc in anul 20t5. fccum si atre Dislri in doDoiirl
chclluielilor publice. aprobali cu modiilcariprin Legca nr.71ll0t5. moditj.drr t nOtjc
nr.26/2015. O.U.G. nr 2712015 ti O.U.C. nr. 3l/2015, in anul 1015 cuaflumul bru1 al
sala.iilor de bazn de care beneficiuT, fcNonalul plitil din fonduri pubLice se menljne la
r.clasi nivelcu celcare a.o.di pcntN luna decenb,ie ?014.

Por,ivjr a.L. I, alin.(l) dnr.celaij xcr nonnaliv, cuanrumulsponrilor. indcnrniz.liilor.
cohpensarjilor si celod.he elefrerrc alc sklcmului de sah are caLe tac par1e. porrirjr
Lcgjl din salariul bruI se .ientlne la acelasi Divel cu ccl ce se .corda tcNonatutri phrir dir
ibnduri publice pentru luna dcccmbrie 1014.

A!and nr vcdere prevedeLile d,r l. alin. (5^:) din acrul nonnari! henliorai mai sus.
pin exceplie de la pre\ede,ile !ljn. (l) si (:),.uro,ir!iile adminisr,dlici publice locare por
slabjli o crestcrc salailli pentru pesonalul angdjat in insritltiile locale cu maxim l2%

Pen1ru a majoLr drep ilo, sele.iaLc alc angajatild diD cadrut insritLrtiei inccpend cu
0i iulie:015 esle necesarir majoFfea prevederilo. bueeiare.probarc la chehuieli de
pe.soiul.u suma dc (,0 nii lci

ln ceea ce privesle chelr!ielile cu bunurilc ti se i.ilile vn inftnnam ce sediul poliliei
Loc.le a Municiftului Craiova sc afla in Crrior.. st.. Dr. Dinitie ce.ola, nr. 22. imobilxl
fiind pd.G dn, frofrjetalca publici a rrunicipiuhi si aflandu se in adminisrnre. insiitlliei.

Clidirea a lbst conslruitiin urnri cu cclputin.l0 de ani. iaf de la darea in folosir6 nu
ear cfcctuat lucriri dc rcpafalii la acoperis. ictl,alneDle producendu-sc infiltdfi de apa ni
pcrioadele cu precipil.lii

tird.rc r adresei .oasrrc nr llll/22.01.2015 la sedirl innituliei ldu deplasar
re.soane aulorizate care !u evalLrar lucLirile de repaniii curenre ne.esarc pentru remedierca
dcficientelof, suna necesari penttu itajizd.ca accstof. iiind de aprcximativ 60 mii lei.



Avand in vedere cele nentionate mai sus vi rugnm sa aprobai suplihentarea
subvenliei acordale de la bugetul local, penrru anul 2015. cu suma de 120 hii lei si
rsio a,ed pre\eoen or dprobarc la chelruiel \! suma ro.dta de t20 hi le:. din ., e ia
cheliuieli de personalcu 60 mii lei, iar la bunuri si servicji cu suma de 60 mii lei.

AraSArn la prezenta nota de iundamenrare copie a umitoaretor documenrc:
-adrcsa nr. I l3 1/22.01 .201 5
tista cu cantitatile de lucriri de hidroizolalii inregislrata la nr. 12204/24.06.201 5.

$ef serviciu fi nancie coniabititare

Iulia Consta.itinescul\
Die!



MUNIGIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUI LOGAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

POUTTA LOCALi A MUNtCtptULUt cRAtova

St..Dr Dih trie cerola, nr 22

E mail:po la ocalacraova@rdscv ro

T€l: +40-251-533207
+40-25153241A

Fax +40-251 532717

Nr 11047 /:1.07.2015

PRIMARIA MUNICIPI ULUI CRAIOVA

Vi lmrsnritenr aliiLrat nora de fundanentlre privind necesirarea Si oporrunitarea
reclifictrii bugetului de veniluri !i chelruieli penxu annl 2015.

T;:"1i*-'
oddvj4n Mateescu

$ef seNiciu fi nabciaFcontabilitare

lulia Constantinescu
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