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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

                 HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30.09.2014 

 
 

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

29.10.2015; 
Având în vedere raportul nr.150981/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte  prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a creditelor 
externe, la data de 30.09.2015;  

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010;  

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 execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30.09.2015, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
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RAPORT 
privind execuţia bugetului 

creditelor externe la 30 septembrie 2015 
 

 

 

În conformitate cu Legea privind finanţele publice nr.273/2006, modificată şi 

completată prin OG 63/2010, art.49,  alin.12 , în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru 

trimestrul expirat şi cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 

ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 

analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe 

cele două secţiuni. 

La capitolul 67.06 ”Cultură, recreere şi religie” se regăseşte proiectul “Craiova 

Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 

Craiova” depus spre finanţare în anul 2009 în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii 

serviciilor turistice. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 348/30.07.2009 a 

fost aprobată contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 8.323.990 euro în 

vederea asigurării finanţării obiectivului de investiţii de interes public local „Craiova 

Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 

Craiova”. 

Pe parcursul anului 2013 a fost achitată suma totală de 19.436 mii lei din creditul 

extern, reprezentând contravaloare servicii de asistenţă tehnică şi execuţie lucrari. De 

asemenea, pe parcursul anului 2014 a fost achitată suma de 6.426 mii lei din creditul 

extern contractat. 



Astfel, diferenţa rămasă de achitat din credit, reprezentand prevederea pentru 

anul 2015, este de 11.295 mii lei.  

Pe parcursul primelor trei trimestre din anul 2015 a fost achitata suma totala de 

8.420.980 lei din creditul extern contractat, reprezentand contravaloare lucrari 

(8.398.043 lei) si cote ISC (22.937 lei), diferenta de 2.874 mii lei urmand a fi achitata 

in trimestrul IV avand in vedere semnarea actului aditional nr.2/06.04.2015 la 

contractul de lucrari, de prelungire a duratei de executie a lucrarilor pana la data de 

27.10.2015. 

 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe la data de 30 septembrie 

2015, conform anexei ataşate la prezentul raport. 

 
 
 

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

Lia Olguţa Vasilescu 
         Director executiv 
            Nicolae Pascu 
 
 
 

Director executiv 
Larisa Flori 

           Sef Birou 

           Alina Roşca 

 

 

Intocmit, 

insp. Marius Chetoiu 

 
 



Lei

Trim I Trim II Trim III
Valoare 
achitata

Diferenta fata 
de prevederi

Observatii

67.06.03.30 11.295.000 0 0 8.420.980 2.874.020

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
348/30.07.2009 a fost aprobată contractarea unei finanţări 
rambursabile în valoare de 8.323.990 euro în vederea asigurării 
finanţării obiectivului de investiţii de interes public local 
„Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul 
Tineretului din Municipiul Craiova”.

56.01.01 7.193.000 0 0 5.676.673 1.516.327

Pe parcursul anului 2013 a fost achitată suma totală de 19.436 
mii lei din creditul extern, pentru asistenţă tehnică şi execuţie 
lucrari. De asemenea, pe parcursul anului 2014 a fost achitată 
suma de 6.426 mii lei din creditul extern contractat.

56.01.03 4.102.000 0 0 2.744.307 1.357.693

 Astfel, diferenţa rămasă de achitat din credit, reprezentand 
prevederea pentru anul 2015, este de 11.295 mii lei. Pe 
parcursul primelor trei trimestre din anul 2015 a fost achitata 
suma totala de 8.420.980 lei din creditul extern contractat, 
reprezentand contravaloare lucrari (8.398.043 lei) si cote ISC 
(22.937 lei), diferenta de 2.874 mii lei urmand a fi achitata in 
trimestrul IV avand in vedere semnarea actului aditional 
nr.2/06.04.2015 la contractul de lucrari, de prelungire a duratei 
de executie a lucrarilor pana la data de 27.10.2015.
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