
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind garantarea suplimentării fondurilor alocate în Capitolul 67 “Cultura, 

recreere, religie” în perioada 2016-2022 
  

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.09.2015; 

Având în vedere raportul nr.137936/2015 întocmit de Direcţia Economico - 
Financiară prin care se propune aprobarea garantării suplimentării fondurilor alocate în 
Capitolul 67 “Cultura, recreere, religie” în perioada 2016-2022;  

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 şi alin.2 lit.d coroborat cu 
alin.6 lit.a pct.4, 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 garantarea suplimentării fondurilor alocate în Capitolul 67 “Cultura, 

recreere, religie”, pe o perioada de 7 ani, respectiv 2016-2022, în cazul în care 
municipiul Craiova este desemnat “Capitală Europeană a Culturii 2021”, cu 
sumele previzionate, după cum urmează: 

   

  
-mii lei 

Anul 
bugetar 

Buget previzionat 
pentru cap.67 – 
Cultura, Recreere, 
Religie 

Procent alocat% 

2016 22.100 9,09 
2017 26.520 10,91 
2018 30.940 12,73 
2019 35.360 14,55 
2020 39.780 16,36 
2021 66.300 27,27 
2022 22.100 9,09 

Total 243.100   

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 RAPORT 

privind aprobarea bugetului previzionat pentru Capitolul 67 “Cultura, recreere, 
religie” pe o perioada de 7 ani , respectiv 2016-2022 

 
 
 
 
 Un pas strategic important pentru atingerea obiectivului major al Municipiului 
Craiova este acela de a obtine titlul de „Capitala Europeana a Culturii 2021”. 
 Oras de importanta si relevanta majora pentru referintele identitare ale tarii, 
Craiova se distinge prin varietatea institutiilor de profil cultural. 

Din anul 2013, la nivelul municipiului, numarul de evenimente culturale a crescut 
semnificativ, acest lucru fiind un indicator al dezvoltarii organice a scenei culturale locale 
pentru toate categoriile de public. 

Impactul potential al acestor evenimente asupra dezvoltarii comunitatii este 
notabil, insa pentru ca efectele generate sa fie pozitive si durabile este recomandata o 
schimbare de abordare. Aceasta schimbare,  include asumarea unui concept cultural, o 
raportare strategica la publicul tinta si la spatiile de desfasurare, implicarea actorilor 
culturali locali in gestionarea si organizarea programului cultural.  

Intre acestea, se disting proiectele ce vizeaza transformarea spatiilor publice din 
Craiova, pornind de la relatia cu diferite cladiri semnificative, a resursei de spatiu 
pietonal, a conectivitatii urbane, a proximitatii fata de centrul istoric si a simbolisticii 
culturale si sociale, actiuni care au necesitat si necesita un efort logistic notabil si 
alocarea unor resurse financiare importante.  

Pentru continuarea Proiectului „Capitala Europeana a Culturii 2021”, în 
conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
coroborate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.2 lit.d 
coroborat cu alin.6 lit.a pct.4, propunem garantarea suplimentării fondurilor alocate în 
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Capitolul 67 “Cultura, recreere, religie” pe o perioada de 7 ani, respectiv 2016-2022, în 
cazul în care municipiul Craiova este desemnat Capitala Europeana a Culturii 2021, cu 
sumele previzionate, dupa cum urmeaza: 

 
 

  

  
-mii lei 

Anul 
bugetar 

Buget 
previzionat pentru 
cap.67 – Cultura, 
Recreere, Religie 

Procent alocat% 

2016 22.100 9,09 
2017 26.520 10,91 
2018 30.940 12,73 
2019 35.360 14,55 
2020 39.780 16,36 
2021 66.300 27,27 
2022 22.100 9,09 

Total 243.100   
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 
LUCIA  STEFAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1 proiect+raport
	MUNICIPIUL CRAIOVA
	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
	PROIECT
	HOTĂRÂREA NR. _____


