
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
               PROIECT  

   

  HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal 

Craiova, pe anul 2017 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 

Având în vedere raportul nr.130128/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară  prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2017; 

    În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi art.5 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  

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 Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a)  total venituri –12.179,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –12.179,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
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.79/2017. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

     INIŢIATOR,  AVIZAT, 
        PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

         Mihail GENOIU   Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 130128/20.09.2017 

                                                                             Se aprobă, 
 

 
          

                                   
                                                            Avizat, 

                                                          ADMINISTRATOR PUBLIC  
                                                       Marian-Sorin Manda 

 
RAPORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova pe anul 2017 

 
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.  

Conform Ordinului nr.1993/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice 

“Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza) din punct de 

vedere a cerintelor Legii 10/ 1995”, indicativ NP-065-02 capitolele ,,II.2.1.a. Vestiare 

pentru sportivi; II.2.1.b. Vestiare pentru arbitri/ antrenori; II.2.2. Grupuri sanitare anexa 

vestiare;”, Sport Club Municipal Craiova solicită rectificarea Bugetului de Venituri si 

Cheltuieli pe anul 2017 cu suma de 155,00 mii lei. 

În nota de fundamentare a unității, înregistrată sub nr.2172/2017, se fac 

următoarele precizari: 

- la momentul construcției, atât vestiarele cât și băile au fost compartimentate cu 

rigips, starea acestora în prezent fiind una deplorabilă, ceea ce poate conduce la 

accidentarea sportivilor sau la imposibilitatea desfășurării antrenamentelor și competițiilor 

echipelor clubului, precum și a tuturor celorlalte echipe care-și desfășoară activitatea în 

Sala Sporturilor ”Ion Constantinescu”. 

- de la momentul dării în folosință a Sălii Sporturilor ”Ion Constantinescu”, normele 

și condițiile de organizare și găzduire a unor competiții oficiale interne și internaționale s-

      PRIMAR, 
    Mihail Genoiu 
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au modificat radical, la momentul actual Sala Sporturilor ”Ion Constantinescu” fiind în 

situația de a nu mai putea fi omologată pentru antrenamente si jocuri oficiale. 

Este imperios necesară o a doua sala cu totate dotarile necesare, (dotari ce cuprind 

in mod obligatoriu prezenta vestiarelor) desfasurarii competitiilor sportive pentru a 

participa la Cupele europene care să asigure confortul și în special, siguranța sportivilor și 

antrenorilor conform regulamentelor federațiilor interne și internaționale. Mentionam ca 

SCM Craiova participa in Cupe Europene cu echipa de volei masculin si handbal feminin, 

prima competitie fiind in luna noiembrie 2017 iar vestiarele la momentul actual sunt 

neutilizabile.  

La startul fiecărui sezon competițional, grupările sportive sunt obligate să prezinte 

atât sala principală în care se desfășoară jocurile oficiale, cât și o a doua sală ca alternativă, 

în situația unor cazuri de forță majoră. Lipsa unei a doua săli de sport omologată de 

federațiile de specialitate atrage pe lângă costuri exagerate de organizare în alte localități a 

partidelor oficiale și sancțiuni pecuniare și sportive. 

De asemenea, având în vedere Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Ordinului nr. 163/2007 

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, unitatea se află în situația de a primi sancțiuni foarte mari atât de 

de la reprezentanții IGSU pentru neasigurarea condițiilor de siguranță în incinta salii de 

sport (vestiare si bai) cât și de la federațiile de specialitate. Astfel, Sport Club Municipal 

solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru reparatii 

curente, suma alocată inițial fiind insufientă. 

Prin urmare, veniturile instituţiei vor fi în sumă de 12.179,00 mii lei şi se vor folosi 

pentru: 

 -cheltuieli de personal - 915,00 mii lei, 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 11.264,00 mii lei. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Muncipal se prezintă, astfel: 
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- mii lei -  

DENUMIRE COD 
Buget 
2017 

Inf. Buget 
rectif. Estimări 

2018 
Estimări 

2019 
Estimări 

2020 

VENITURI – total, din care: 00.01 12.024 155 12.179 10.749 10.770 10.770 

VENITURI SECŢ. DE 
FUNCŢIONARE, din care: 

 12.024 155 12.179 10.749 10.770 10.770 

����alte venituri din proprietate 30.10.05 6  6 3 3 3 
���� alte venituri 36.10.50 100  100 155 156 156 

����subvenţii pentru inst. publice  43.10.09 11.864 155 12.019 10.591 10.611 10.611 

����donații și sponsorizări 37.10.01 54  54 0 0 0 

CHELTUIELI – total, din 
care: 

49.10 12.024 155 12.179 10.749 10.770 10.770 

CHELTUIELI SECŢ. DE 
FUNCŢIONARE, din care: 

 12.024 155 12.179 10.749 10.770 10.770 

����cheltuiel de personal 10 915  915 548 549 549 
����cheltuieli cu bunuri şi 
servicii 

20 11.109 155 11.264 10.201 10.221 10.221 

 
 

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

Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club 

Municipal Craiova pe anul 2017, după cum urmează: 

�Total Venituri – 12.179,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 

�Total Cheltuieli – 12.179,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), conform 

anexei şi fundamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică Hotărârea nr.79/30.03.2017. 

 
 

Ordonator principal de credite delegat, 
Lucia Ștefan 

 
 
 

 Șef serviciu, Întocmit, 
 Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Denisa Pîrvu 

D.C./2 ex. 








































	proiect
	raport
	Nota de  fundamentare
	OFERTA REPARATII
	anexa

