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R A P OR T 

privind modificarea proiectului de hotărâre având ca obiect  
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2018 la Sport Club Municipal Craiova 
 

 

În conformitate cu art. 19, alin. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare 

a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele 

două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  

VENITURI:  

Secțiunea de funcționare: 

Prin adresa nr. 4424/24.10.2018, Sport Club Muncipal Craiova solicită rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 în conformitate cu art.5, alin.(2) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 



ulterioare, donaţiile şi sponsorizările se cuprind prin rectificare bugetară în bugetul de 

venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.  

Având în vedere cele de mai sus, Sport Club Municipal Craiova solicită 

cuprinderea sumei de 14,00 mii lei în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, 

sumă reprezentând sponsorizări încasate de la: 

- SC PROTECT NPG PAZA SRL – contract nr. 3532/27.08.2018 – suma de 9,00 mii lei; 

- SC SUD OIL SRL – contract nr. 4228/10.10.2018 – suma de 5,00 mii lei; 

CHELTUIELI:  

Secțiunea de dezvoltare: 

Conform Regulamentului de organizare si functionare al Federatiei Romane de 

Handbal pe anul sportiv 2018 – 2019, este obligatoriu ca meciurile sa fie filmate de 

echipele gazda si incarcate pe platforma federatiei. Suma încasată din sponsorizări va fi 

folosită pentru achizitionarea unei camere video profesionale si accesorii pentru echipa 

de handbal feminin.  

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

Municipiului Craiova, modificarea proiectului de hotărâre având ca scop rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova pe anul 2018, după 

cum urmează: 

� Total Venituri – 13.901,00 mii lei (din care: veniturile secţiunii de funcţionare- 

13.887,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare - 14,00 mii lei); 

� Total Cheltuieli – 13.901,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare – 13.887,00 

mii lei și cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 14,00 mii lei), conform anexei şi 

fundamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.38/15.02.2018. 

 

Ordonator principal de credite delegat, 
Lucia Ștefan 

 
 

Director executiv adj., Întocmit, 
Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

D.C/2 ex. 
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