
MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
             
                         PROIECT  
      
 

       HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 
 Având în vedere raportul nr.105929/2013 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară  prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013; 
 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 Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 

a) total venituri  - 61.021,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 58.437,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 61.023,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 58.439,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
2.584,00 mii lei), 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.104/2013. 

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

 
 

          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
            PRIMAR,            SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget 
Nr.105929/15.07.2013 
 
 
 

 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2013 
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 
deliberative pot aproba rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetele locale, ca urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.   

Prin adresa nr. 11003/09.07.2013, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova solicită 
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, cu suma de 6 mii lei la cheltuieli de 
funcţionare – Titlul II ”Bunuri şi servicii” reprezentând contravaloarea hotărârilor judecătoreşti pentru 
personalul cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ ce a aparţinut 
instituţiei respective, precum şi cu suma de 500 mii lei la reparaţii curente, sub formă de transferuri 
curente.  

 
                                                                                                                                - mii lei - 

DENUMIRE 
INDICATORI 

COD  BUGET 
H.C.L 
306/ 
2013 

Infl. 
+/- 

BUGET 
2013 
rectif. 

Estimări 
2014 

Estimări 
2015 

Estimări 
2016 

TOTAL VENITURI din care: 00.01 60.515 506 61.021 68.210 71.710 71.910 

Veniturile secţiunii de 
funcţionare 

00.01 57.931 506 58.437 67.810 71.410 71.710 

Venituri din proprietate 30.10 10 - 10 10 10 10 

Venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi 

33.10 53.908 - 53.908 64.600 67.600 67.600 

Transferuri voluntare, altele 
decât subvenţiile 

37.10 2 - 2    

Subvenţii de la alte 
administraţii 

43.10 4.011 506 4.517 3.200 3.800 4.100 

Veniturile secţiunii de 
dezvoltare 

00.01 2.584 - 2.584 400 300 200 

Subvenţii de la alte 
administraţii 

43.10 600 - 600 400 300 200 

Sume primite de la Uniunea 
Europeană în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări 

45.10 1.984 - 1.984    

TOTAL CHELTUIELI din care: 49.10 60.517 506 61.023 68.210 71.710 71.910 
Cheltuielile secţiunii de 
funcţionare 

 57.933 506 58.439 67.810 71.410 71.710 



Cheltuieli de personal 10 27.817  27.817 30.610 30.610 30.610 

Bunuri şi servicii 20 30.116 506 30.622 37.200 40.800 41.100 

Cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare 

 2.584 - 2.584 400 300 200 

Proiecte cu finanţare 
postaderare (FEN) 

56 1.984 - 1.984    

Cheltuieli de capital 70 600 - 600 400 300 200 

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

Craiova rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, la Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, după cum urmează: 
  • Total Venituri 61.021,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
58.437,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii lei) 
  •Total Cheltuieli – 61.023,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
58.439,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii lei), 
conform anexei  la prezentul raport şi a fundamentării ataşate. 

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 104/28.03.2013. 
 

   
Primar, Director executiv, 

Lia Olguţa Vasilescu Nicolae Pascu 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PDS/2EX 

 










	01
	anexa ultim FILANTROPIA
	nota fundam filantropia

