
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                        PROIECT 

                                            HOTĂRÂREA NR. _______   
                    

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2014 

 
 
 

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

Având în vedere raportul nr.109792/2015 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul; 

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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
- Total venituri – 7.247,00 mii lei (7.230,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 17,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- Total cheltuieli – 7.247,00 mii lei (7.230,00 mii lei – cheltuielile secţiunii 

de funcţionare şi 17,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea           

Consiliului  Local al Municipiului Craiova nr.39/2015. 
Art.3. 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, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 109792/24.07.2015 
 
 
 
 
 

RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2015 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 bugetele locale se aprobă de către 

Consiliile Locale.  

Cu adresa nr.4420/23.07.2015, Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Craiova solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, 

prin suplimentarea subvenţiei cu suma de 230,00 mii lei, pentru a asigura 

plata salariilor personalului instituției până la finele anul 2015. 

Având în vedere cele de mai sus, bugetul Căminului Pentru Persoane 

Vârstnice se prezintă după cum urmează: 

 
- mii lei – 

DENUMIRE COD BUGET 
2015 

infl BUGET 
2015 
rectif 

 

Estimări 
2016 

Estimări 
2017 

Estimări 
2018 

VENITURI, total, 00.01 7.017 230 7.247 6.965 7.194 7.445 



din care: 

VENITURILE 
SECȚ DE FUNCȚ, 
total, din care: 

 7.000 230 7.230 6.965 7.194 7.445 

Venituri din 
contribuţia de 
întreţinere a 
persoanelor asistate 

33.10.13 2.000 

 

2.000 2.115 2.184 2.260 

Subvenţii pentru 
instituţii publice 

43.10.09 5.017 230 5.247 4.850 5.010 5.185 

Vărsăminte din 
secţiunea de 
funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii 
de dezvoltare 

37.10.03 

-17 

 -17    

VENITURILE 
SECȚ DE DEZ., 
total, din care: 

 
17 

 

17 
   

Vărsăminte din 
secţiunea de 
funcţionare  

37.10.04 
17 

 

17 
   

CHELTUIELI, 

total, din care: 
49.10 7.017 230 7.247 6.965 7.194 7.445 

CHELTUIELILE 
SECȚ DE FUNCȚ, 
total, din care: 

 7.000 230 7.230 6.965 7.194 7.445 

Cheltuieli de 
personal 

10 3.300 230 3.530 3.284 3.399 3.497 

Bunuri şi servicii 20 3.700  3.700 3.681 3.795 3.948 
CHELTUIELILE 
SECȚ DE DEZ., 
total, din care: 

 
17  17  

  

Active nefinanciare 70 17  17    
 

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 2015, după cum urmează: 

              � Total Venituri – 7.247,00 mii lei (7.230,00 mii lei - veniturile 

secţiunii de funcţionare şi 17,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 



              � Total Cheltuieli – 7.247,00 mii lei (7.230,00 mii lei - cheltuielile 

secţiunii de funcţionare şi 17,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare),  

conform anexei şi funadamentării ataşate la prezentul raport. 

În mod corespunzător se modifică H.C.L. nr. 39/12.02.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
PRIMAR, 

LIA OLGUA VASILESCU 

 
 
 

 
 
 
 
 

 DIRECTOR EXECUTIV,  
 NICOLAE PASCU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ex/D.C. 
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