
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe 

primele 9 luni ale anului 2013  
 

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

31.10.2013; 
Având în vedere raportul nr.152427/2013 întocmit de Direcţia Economico - 

Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2013;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010;  

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi 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 bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale 
anului 2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ECONOMICO-FINANCIAR Ă 
SERVICIUL BUGET 
Nr.152427/14.10.2013  
 

 

RAPORT  
PRIVIND EXECUłIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2013 

 

 

În conformitate cu Legea privind finanŃele publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată prin OUG 63/2010 la art.49, alin.12, în lunile aprilie, iulie, 

octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al 

patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaŃia de a prezenta în şedinŃă publică, 

spre analiză şi aprobare de către autorităŃile deliberative, execuŃia bugetelor întocmite pe 

cele două secŃiuni. 

Bugetul local al Municipiului Craiova defalcat atât pe venituri cât şi pe cheltuieli 

pe primele 9 luni ale anului 2013, se prezintă astfel: 

                                                                                                     - lei - 

DENUMIRE INDICATORI PREVEDERE 9 LUNI  ÎNCASĂRI/PLĂłI 

VENITURI TOTAL, din care: 449.145.000 416.492.941 

-secŃiunea de funcŃionare 296.650.000 324.638.248 

-secŃiunea de dezvoltare 152.495.000 91.854.693 

CHELTUIELI TOTAL, din care: 449.599.000  364.037.530 

-secŃiunea de funcŃionare 296.650.000 283.624.509 

-secŃiunea de dezvoltare 152.949.000 80.413.021 

 

ExecuŃia veniturilor bugetului local  se prezintă pe cele două secŃiuni, 

funcŃionare şi dezvoltare, pe primele 9 luni ale anului 2013, astfel: 

I. Veniturile secŃiunii de funcŃionare: 



A) Veniturile fiscale realizate au fost in suma de 82.252.468 lei fata de 

74.201.000  lei suma prevazuta in buget ca prevedere bugetară ceea ce reprezinta o 

depasire cu 10.85% . 

Veniturile fiscale au fost realizate si depasite la unele categorii cum ar fi –

impozit pe cladiri pers fizice, impozit cladiri pers juridice, impozit teren persoane fizice, 

impozit teren persoane juridice impozit pe teren din extravilan, alte impozite si taxe pe 

proprietate. 

1. Impozitul pe cladiri persoane fizice - prevederea bugetara pe primele 9 luni a 

fost de 12.156.000 lei, realizandu-se 13.469.410 lei, cu 10.80 % mai mult. 

2. Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice – prevederea bugetara pentru 9 

luni a fost de 28.137.000 lei, realizandu-se 31.560.508 lei, cu 12.17% mai mult. 

3. Impozitul  pe teren persoane fizice - prevederea bugetara pe primele 9 luni a 

fost de 3.491.000 lei, realizandu-se 3.702.488 lei, cu 6.05% mai mult. 

4. Impozitul si taxa pe teren persoane juridice - prevederea bugetara pentru 9 luni 

a fost de 2.811.000 lei, realizandu-se 3.582.240 lei, cu 27.44% mai mult. 

5. Impozitul pe terenul din extravilan - prevederea bugetara pe primele 9 luni a 

fost de 132.000 lei, realizandu-se 162.514 lei, cu 23.12% mai mult. 

6. Alte impozite si taxe pe proprietate - prevederea bugetara pe primele 9 luni a 

fost de 2.969.000 lei, realizandu-se 4.529.858 lei, cu 52.57% mai mult. 

7. Impozitul pe spectacole - prevederea bugetara pe primele 9 luni a fost de 47.000 

lei, realizandu-se 56.796 lei, cu 20.84 % mai mult. 

8. Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice- prevederea bugetara pe 

primele 9 luni a fost de 7.451.000 lei, realizandu-se 8.680.770 lei, cu 16.5% mai mult. 

9. Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice - prevederea bugetara pe 

primele 9 luni a fost de 4.508.000 lei, realizandu-se 4.524.992 lei, cu 0.37% mai mult. 

10. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati- prevederea bugetara pe primele 9 luni a fost de 362.000 lei, 

realizandu-se 444.389 lei, cu 22.76% mai mult. 

11. La alte impozite si taxe fiscale prevederea bugetara pe primele 9 luni a fost de 

7.000 lei, realizandu-se 19.635 lei, cu 180.5% mai mult. 



12. Impozitul pe profit  -prevederea bugetara pe primele 9 luni a fost de 853.000 lei, 

realizandu-se 1.093.575 lei, in proportie de doar 28.20%. 

Totodata s-au inregistrat si nerealizari fata de prevederile bugetare astfel: 

1. La impozitul pe veniturile din transferul proprieta tilor imobiliare din 

patrimoniul personal prevederea bugetara a fost de 3.241.000 lei realizandu-se 

2.706.452 lei, in proportie de doar 83.50%. 

2. Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru - prevederea bugetara pentru 

9 luni a fost de 5.686.000 lei, realizandu-se 5.395.856 lei, adica 94.901% 

3. Taxele hoteliere - prevederea bugetara pe primele 9 luni a fost de 276.000 lei, 

realizandu-se 191.948 lei, adica 69.55%. 

B) Veniturile nefiscale realizate pe primele 9 luni al anului 2013 au fost de 17.713.966 

lei fata de 14.380.000 lei suma prevazuta in buget, ceea ce reprezinta o realizare de 

123.18%, astfel: 

1. Varsamintele din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 

companiilor nationale - prevederea bugetara a fost de 504.000 lei si nu s-a realizat 

nimic.  

2. Veniturile din concesiuni si inchirieri - prevederea bugetara a fost de 5.537.000 

lei realizandu-se 6.536.574 lei, in proportie de 118.05%. 

3. Alte venituri din proprietate -  prevederea bugetara a fost de 911.000 lei 

realizandu-se 772.036 lei, in proportie de doar 84.75%. 

4. Venituri din dobanzi - prevederea bugetara a fost de 2.000 lei si nu s-a realizat 

nimic. 

5. Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pe ntru intretinerea copiilor in 

crese - prevederea bugetara a fost de 234.000 lei realizandu-se 218.118 lei, in proportie 

de 93.21%.  

6. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  – prevederea bugetara  a 

fost de 40.000 lei realizandu-se 61.288 lei in proportie de 153.22% 

7. Veniturile din taxele extrajudiciare de timbru  - prevederea bugetara a fost de 

1.281.000 lei realizandu-se 1.217.876 lei, in proportie de doar 95.07 %. 



8. Veniturile din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale  - 

prevederea bugetara a fost de 4.534.000 lei realizandu-se 5.524.295 lei, in proportie de 

121.84 %. 

9. Alte amenzi, penalitati si confiscari - prevederea bugetara a fost de 78.000 lei 

realizandu-se 2.576.126 lei, in proportie de 3302.72%.  

10. Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive - prevederea bugetara a fost de 

1.000 lei si nu s-a realizat nimic. 

11. Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice - 

prevederea bugetara a fost de 818.000 lei realizandu-se 542.776 lei, in proportie de doar 

66.35%. 

12. Taxe speciale - prevederea bugetara a fost de 187.000 lei realizandu - se 183.941 

lei, in proportie de doar 98.36%. 

13. Alte venituri - prevederea bugetara a fost de 57.000 lei realizandu-se 28.295 lei, 

in proportie de doar 49,64%. 

Aceste  venituri nefiscale sunt relativ greu de realizat datorita faptului ca ele 

nu pot fi fundamentate cu precizie, ele realizandu-se doar in urma unor servicii 

efectuate, a unui profit realizat sau a unor contraprestatii care nu pot fi controlate 

(actiuni la instantele judecatoresti, taxe de examinare, inmatriculari auto, tranzactii 

imobiliare etc.).   

Fata de cele aratate mai sus, realizarea in proportie de 112.85% a bugetului de 

venituri proprii aferente primelor 9 luni ale anului 2013 in cadrul sectiunii de 

functionare, provenind din impozitele si taxele locale s-a datorat depasirii cu 10.85% a 

veniturilor fiscale fata de prognoza bugetara pe primele 9 luni ale anului 2013 si a 

veniturilor nefiscale cu 23.18% fata de prognoza bugetara si datorita faptului ca data de 

30 septembrie 2013 inclusiv, reprezinta cel de-al doilea termen de plata a impozitelor si 

taxelor locale.  

Pentru neachitarea la temenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata 

se datoreaza dupa acest termen majorari de intirziere nivelul acestora fiind de 2% din 

cuantumul obligatiilor fiscale principale calculate pentru fiecare luna sau fractiune de 

luna . 



II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de 

118.405.116  lei, fiind repartizate cu destinaŃie specială pentru cheltuielile de personal 

ale cadrelor didactice din unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat, pentru 

cheltuielile cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea 

educaŃiei naŃionale nr. 1/2011 şi pentru achitarea drepturilor asistenŃilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav. 

Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcŃie de nivelul plăŃilor efectuate 

pentru fiecare destinaŃie în parte. 

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost 

încasate în proporŃie de 97,93%, respectiv 120.616.469 lei. Aceste sume reprezintă cota 

de  41,75 % din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează venituri în 

unităŃi şi instituŃii de pe raza municipiului Craiova  de către direcŃiile de specialitate ale 

Ministerului FinanŃelor în teritoriu şi virată în fiecare lună pentru luna precedentă 

fiecărei autorităŃi publice locale, conform legislaŃiei în vigoare. 

Sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale au fost realizate în 

proporŃie de 100,47 %, respectiv 2.043.576 lei. 

IV.  SubvenŃiile au fost încasate în proporŃie de 68,64 %, din prevederea 

bugetară de 1.621.000 lei fiind încasată suma de 1.112.705 lei, defalcată pe destinaŃii 

astfel: 

-lei- 

Denumire Prevederi Încasări 

- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu 

lemne, cărbuni, combustibil petrolier 
104.000 97.298 

- finanŃarea sănătăŃii 1.017.000 1.015.407 

- alte subvenŃii primite de la administraŃia centrală 

pt.finanŃarea unor activităŃi 
500.000 0 

TOTAL 1.621.000 1.112.705 

 

Veniturile secŃiunii de dezvoltare: 

Venituri proprii: 

Veniturile cuprinse in  aceasta sectiune sunt structurate astfel: 



1.Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice sunt de  906.894 lei. 

2.Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sunt de  

44.009 lei. 

3.Depozite speciale pentru constructii locuinte sunt de 57.727 lei. 

La aceste categorii de venituri nu exista prevedere bugetara intrucat in 

conformitate cu prevederile art 29 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice 

locale modificata si completata prin OG 63/30.06.2010, sumele rezultate din vanzarea, 

in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ 

teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind in sectiunea de 

dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor. 

II.  SubvenŃiile de la alte nivele ale administraŃiei publice se prezintă astfel:  

SubvenŃiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor 

finanŃate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare au fost realizate în 

procent de 90,16 %, din prevederea bugetară de 25.377.000 lei fiind încasată suma de 

22.880.081 lei. 

III.  Sumele primite de la UE în contul plăŃilor efectuate au fost în sumă de 44.766.982 

lei faŃă de o prevedere de 78.689.000 lei reprezentând 56,89 %.  

 

��� 

 

ExecuŃia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secŃiuni în primele 9 luni ale 

anului 2013, se prezintă astfel: 

CAPITOLUL 51.02 – AUTORIT ĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE 

În primele 9 luni ale anului 2013, acestui capitol i s-a alocat pentru secŃiunea de 

funcŃionare suma de 19.641.000 lei. Pentru cheltuieli de personal prevederea este de 

12.000.000 lei şi s-au efectuat plăŃi în sumă de 11.878.383 lei, iar pentru cheltuielile cu 

bunuri şi servicii au fost efectuate plăŃi de 4.503.064 lei (încălzit, iluminat, apă, canal, 

salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreŃinere şi gospodărire ale 

serviciilor din cadrul Primăriei) în raport cu prevederea de 7.641.000 lei.  

În cadrul secŃiunii de dezvoltare au fost cuprinse cheltuielile de capital în sumă 

de 1.994.000 lei şi au fost efectuate plăŃi în sumă de 1.732.866 lei pentru: 



-achiziŃie cu montaj sistem topirea gheŃii şi zăpezii de pe acoperiş, streşini, jgheaburi şi 

burlane la imobilul din str.A.I.Cuza nr.7 în sumă de 59.099 lei; 

- achiziŃie sistem alimentare backup în sumă de 90.370 lei; 

-achiziŃie scanner în sumă de 14.756 lei; 

-achiziŃie terenuri  în sumă de 1.489.421 lei; 

-achiziŃie tehnică de calcul în sumă de 37.634 lei; 

-achiziŃie licenŃă în sumă de 3.318 lei; 

-achiziŃie aplicaŃie software în sumă de 16.120 lei; 

-consolidare imobil Casa căsătoriilor în sumă de 148 lei; 

- aport la patrimoniul Salubris Dolj în sumă de 8.000 lei; 

- aport al CLM Craiova pentru autoritatea delegată în vederea capitalizării operatorului 

din contractul de delegare capital social pentru Compania de Apă în sumă de 14.000 lei. 

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

În cadrul secŃiunii de funcŃionare  au fost efectuare plăŃi în sumă de 389.656 lei, 

sub formă de transferuri curente către Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a 

Persoanelor.  

CAPITOLUL 55.02 - TRANZAC łII PRIVIND DATORIA PUBLIC Ă ŞI 

ÎMPRUMUTURI  

În cadrul acestui capitol pentru secŃiunea de funcŃionare au fost efectuate plăŃi în 

valoare de 4.168.017 lei pentru dobânzile şi comisioanele  aferente datoriei publice 

interne şi externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale şi 

Hypo Noe Gruppe Bank AG.   

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLIC Ă ŞI SIGURANłĂ NAłIONAL Ă 

În cadrul acestui capitol, la secŃiunea de funcŃionare s-a prevăzut suma de 

7.012.000 lei.  

În vederea finanŃării activităŃii PoliŃiei Locale, suma de  6.930.000 lei s-a folosit 

pentru plata drepturilor salariale ale personalului angajat şi pentru asigurarea bunei 

funcŃionari a instituŃiei menŃionate, iar pentru activitatea de protecŃie civilă a fost 

achitată suma de 5.684 lei. 

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂłĂMÂNT 



Pentru secŃiunea de funcŃionare a fost alocată suma de 127.741.000 lei şi s-au 

făcut plăŃi pentru drepturile salariale aferente personalului din învăŃământul 

preuniversitar de stat finanŃate integral din taxa pe valoare adăugată în sumă de 

102.533.004  lei pentru bunuri şi servicii în sumă de 14.447.298 lei pentru cheltuielile 

de întreŃinere şi gospodărire, reparaŃii curente la clădirile în care îşi desfăşoară 

activitatea unităŃile din învăŃământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova 

finanŃate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local, dar şi din sume 

defalcate din TVA, precum şi bursele elevilor în sumă de 719.422 lei finanŃate din 

venituri poprii. 

De asemenea au fost recuperate plăŃi din anii precedenŃi în sumă de 96.785 lei. 

În cadrul secŃiunii de dezvoltare pentru cheltuieli de capital s-a alocat suma de 

3.697.000 lei, utilizându-se 1.670.418 lei pentru plata unor obiective de investiŃii în 

continuare la Colegiul „Ştefan Odobleja”, Colegiul NaŃional „FraŃii Buzesti”, Colegiul 

NaŃional „Carol”, Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, Şcoala „Gheorghe Bibescu” 

GrădiniŃa „Tudor Vladimirescu” şi GrădiniŃa Nicolae Romanescu. 

În ceea ce priveşte titlul 56 „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea aferentă primelor 9 luni ale anului 

2013 de 2.612.000 lei s-a achitat suma de 654.097 lei pentru următoarele proiecte: 

          -„Parteneriat activ pentru o integrare reuşită pe piaŃa muncii”, în care este 

partener Colegiul „Ştefan Odobleja”  -  65.955 lei. 

          -„Dezvoltare profesională în 3 paşi – informare, consiliere, practică (Colegiul 

NaŃional Elena Cuza) -279.147 lei. 

-„  Acces la educaŃie de calitate şi competenŃe cheie pentru elevii din grupurile 

dezavantajate” (Liceul „Matei Basarab”) – 287.000 lei. 

-„Stimulating Science and Tehnology competences through innovative means 

for teaching and learning” (Colegiul NaŃional Nicolae Titulescu) - 21.995 lei. 

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE 

La  acest capitol pentru  secŃiunea de funcŃionare s-a prevăzut suma de 

11.987.000 lei, din care a fost achitată suma de 10.479.388 lei astfel: 



- cheltuieli cu salariile pentru personalul din cabinetele medicale şi de medicină 

dentară din unităŃile de învăŃământ din Municipiul Craiova şi pentru mediatorul sanitar 

în suma de  5.029.048 lei, precum şi cheltuieli cu bunurile şi serviciile în sumă de 

52.240 lei; 

- transferuri curente pentru unităŃile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul 

Clinic Municipal „Filantropia” (4.297.000 lei), Spitalul clinic de Neuropsihiatrie 

(575.000 lei) şi Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 

(521.551 lei) în sumă de 5.393.551 lei ; 

- transportul donatorilor de sânge din localitatea de domiciliu până la centrul de 

recoltare Craiova în sumă de 4.549lei. 

SecŃiunii de dezvoltare i s-a alocat ca prevedere pe primele 9 luni ale anului 

2013 suma de 750.000 lei din care s-a achitat suma de 664.000 lei,  reprezentând 

transferuri de capital pentru Spitalul clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul Clinic de Boli 

InfecŃioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”şi Spitalul Clinic Municipal 

„Filantropia”  . 

CAPITOLUL 67.02 -  CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

SecŃiunii de funcŃionare i s-a alocat suma de 30.979.000 lei şi au fost efectuate plăŃi în 

sumă de 28.962.092 lei. În primele 9 luni ale anului 2013  s-au efectuat plăŃi în sumă de 

15.297.000 lei, sub formă de transferuri pentru instituŃiile de cultură şi sport din 

Municipiul Craiova după cum urmează: 

-lei- 

Teatrul Liric „Elena Teodorini” 3.764.000 

Teatrul de Copii şi Tineret”Colibri” 1.556.000 

Filarmonica „Oltenia 3.413.000 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 1.006.000 

Casa de Cultura „Traian Demetrescu 294.000 

Sport Club Municipal Craiova 5.264.000 

TOTAL 15.297.000 

 

Pentru plata lucrărilor de întreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 

sportive şi de agrement s-a utilizat suma de 13.115.092 lei. În perioada ianuarie-



septembrie 2013 au fost desfăşurate acŃiuni de curăŃire a zăpezii, taieri de corectie si 

regenerare la arbori, taieri de regenerare la arbusti si garduri vii, lucrari de degajare a 

terenului de frunze si crengi, incarcat si transport resturi vegetale, intretinere curatenie, 

maturat alei, achiziŃie gard împrejmuire locuri de joacă, achiziŃie mese şah, achiziŃie 

materiale în vederea organizării Expoflora, finanŃare activitate de vidanjare WC-uri 

ecologice în sumă 10.698.488 lei. În conformitate cu prevederile regulamentului şi a 

caietului de sarcini privind activitatea de montare şi întreŃinere mobilier stradal s-au 

executat lucrări de reparaŃii şi montat coşuri de gunoi, lucrări de întreŃinere şi 

funcŃionare fântâni arteziene, reparaŃii şi montat gard metalic şi bănci de agrement, 

montat şi demontat căsuŃe lemn amenajate în sumă de 1.163.204 lei. 

 Pentru activitatea de administrare şi întreŃinere a Grădinii Zoologice a fost 

achitată suma de 707.331 lei pentru hrana celor 269 de animale şi păsări, plata 

personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curăŃenie, medicamente.  

De asemenea pentru administrarea şi întreŃinerea celor 4 cimitire de pe raza 

municipiului Craiova (Craiova Nord, DorobănŃia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată 

suma de  546.069 lei. 

În domeniul serviciilor religioase au fost alocate pe primele 9 luni fonduri pentru 

susŃinerea activităŃii unităŃilor de cult din cadrul Arhiepiscopiei Craiova în sumă de 

200.000  lei,  fonduri cheltuite în totalitate. 

Prin HCL nr.319/30.05.2013 s-a aprobat constituirea AsociaŃiei „Craiova Capitala 

Culturală Europeană 2021”, la care Municipiul Craiova participă în calitate de membru 

fondator. AsociaŃia are ca obiectiv principal organizarea de evenimente şi proiecte 

culturale cu caracter local, naŃional şi internaŃional care să susŃină programul „Craiova 

Capitala Culturală Europeană 2021”. Suma achitată până la data de 30 septembrie 2013 

pentru acest proiect cultural este de 350.000 lei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

La titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma 524 lei pentru pregătirea 

documentaŃiei în vederea demararii procedurii de reamenajare a Grădinii zoologice din 

Craiova (PT+ex.) cofinanŃare PMC. 



La titlul 56 „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare din prevederea aferentă primelor 3 trimestre în sumă de 6.594.000 lei s-au 

achitat următoarele: 

- cota de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor către ISC, panouri temporare 

pentru vizibilitatea proiectuluiaviz CEZ, dirigenŃie de şantier şi execuŃie lucrări în sumă 

de 729.672 lei pentru proiectul „Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în 

Parcul Tineretului din Municipiul Craiova ”; 

-reabilitare Teatru de vară din parcul N.Romanescu – asistenŃă tehnică, execuŃie, 

proiectare - în sumă de 71.268 lei; 

-„Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 

Municipiul Craiova ”- proiectare în sumă de 242.832 lei; 

- comunicatele de presă pentru începerea proiectelor privind reabilitarea 

căminelor culturale din Pieleşti şi Breasta în sumă de 496 lei. 

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ 

La acest capitol  execuŃia secŃiunii de funcŃionare  se prezintă astfel : 

♦ Pentru ajutoare de urgenŃă, ajutoare de deces şi ajutoare băneşti pentru 

încălzirea locuinŃelor cu lemne, în conformitate  cu Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat cu modificările  şi completările ulterioare şi O.U.G. nr.70/2011 privind 

măsurile de protecŃie socială în perioada sezonului rece prevederea bugetară pe primele 

9 luni a fost de 150.000 lei, din care a fost utilizată suma de 34.700 lei, după cum 

urmează: 

�  32.700 lei ajutoare de urgenŃă acordate unui număr de 32 familii şi 

persoane singure care au fost în situaŃii de risc social, au avut probleme economice şi 

medicale deosebite; 

�  2.000 lei ajutoare de deces acordate pentru acoperirea unei părŃi din 

cheltuielile cu înhumarea a 3persoane care au fost beneficiare de venit minim garantat. 

Prevederea bugetară pentru plata ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinŃei cu 

lemne, pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social în conformitate 

cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, este de  50.000 lei din care până 

la data de 30.09.a.c. a fost consumată suma de  986 lei, fiind acordată unui număr de 7 

persoane.  



♦plăŃi din anii precedenŃi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus) în sumă de 2.866 lei; 

♦ Pentru înhumarea persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără 

susŃinători legali cât şi pentru cele neidentificate, pentru primele 9 luni ale anului 2013 a 

fost alocată suma de   25.000 lei, din care au fost efectuate plăŃi în valoare de 9.574 lei. 

♦ În conformitate  cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecŃie 

socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plăŃii ajutorului bănesc pentru  

încălzirea locuinŃei cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare 

de venit minim garantat, sunt transferate către bugetul local de la la AgenŃia JudeŃeană 

pentru PrestaŃii Dolj. Prevederile primelor 9 luni din an au fost de 200.000 lei  fiind 

consumată suma 97.298 lei. 

De asemenea potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecŃie socială în 

perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 378/2011, în primele 9 luni ale anului 

2013 a fost aprobată suma de 6.000.000 lei şi utilizată suma de 5.403.452 lei pentru 

consumatorii vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează pentru încălzirea 

locuinŃei energie termică furnizată în sistem centralizat. 

♦ În vederea aplicării prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-au efectuat plăŃi în cursul primelor 9 

luni ale anului 2013 de 7.796.356 lei cu respectarea prevederilor bugetare pentru 

drepturile salariale ale unui număr de 452 asistenŃi personali ai persoanelor cu handicap-

grav pentru copii şi adulŃi şi pentru 642 beneficiari de indemnizaŃie pentru persoane cu 

handicap grav. 

♦ Au fost acordate 15.982 abonamente pe mijloacele de transport în comun din 

municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenŃilor 

personali ai acestora, sumele plătite în acest sens fiind de  1.445.000 lei. 

♦ Căminului  pentru Persoane Vârstnice  i s-au alocat pe primele 9 luni ale 

anului 2013 transferuri curente în sumă de 3.116.000 lei necesare achitării drepturilor 

salariale şi a cheltuielilor materiale de întreŃinere şi funcŃionare a instituŃiei.  

♦ AsociaŃiei „The European House” i s-au alocat pe primele 9 luni fonduri în 

sumă de  75.000 lei pentru asistarea unui număr de 52 de tineri cu dizabilităŃi asistaŃi şi 

rezidenŃi în unităŃile de asistenŃă socială ale asociaŃiei, proveniŃi din cămine, abandonaŃi 



de familii dezorganizate şi orfani. Suma a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale 

şi a cheltuielilor de întreŃinere şi funcŃionare a spaŃiilor de cazare ale rezidenŃilor. 

♦ Pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înfiinŃarea 

„Centrului Social de UrgenŃă Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul 

Craiova”, pe primele 9 luni ale anului 2013 a fost alocată suma de  225.000 lei în 

vederea  achitării costurilor de funcŃionare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova. 

♦AsociaŃia „Dincolo de Autism”, potrivit ConvenŃiei de colaborare încheiate 

cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, asigură îmbunătăŃirea serviciilor acordate 

copiilor şi tinerilor cu autism din Muncipiul Craiova asistaŃi în cadrul acesteia prin 

susŃinerea finanŃării serviciilor terapeutice acordate acestora în condiŃiile legii. Creditul 

bugetar utilizat până la data de 30.09.a.c. pentru plata parŃială a cheltuielilor ocazionate 

de susŃinerea serviciilor terapeutice pentru copiii şi tinerii beneficiari ai asociaŃiei este 

de 6.000 lei. 

♦Centrul de Zi Dr. Innocenzo Fiore, potrivit ConvenŃiei de colaborare cu 

AsociaŃia NaŃională pentru copii şi adulŃi cu autism din România, asigură servicii 

sociale copiilor şi tinerilor cu autism din municipiul Craiova. Fondurile prevăzute 

pentru plata parŃială a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor materiale destinate 

desfăşurării activităŃii centrului sunt în sumă de 10.000 lei şi urmează a fi utilizate în 

trimestrul următor. 

♦ Pentru „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”şi „Centrul de Zi-

Sprijin pentru Vârstnicii abandonaŃi de familie”, activitati preluate de Serviciul public 

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe începând cu 23.01.2013, prevederea a 

fost de 69.000 lei, efectuându-se plăŃi în sumă de 59.872 lei. 

♦ În conformitate cu prevederile art.118, alin.1, lit.a din Legea nr.272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului coroborat cu art.4 din H.G. 

nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului 

contribuŃiilor comunităŃilor locale la finanŃarea activităŃii de protecŃie a copilului aflat în 

dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de 

protecŃie în condiŃiile art.19 din O.U.G. nr.26/1997 republicată, autoritatea locală 

participă financiar la activitatea de protecŃie a minorului aflat în dificultate în cuantum 

minim de 25% calculat la costul anual pentru copiii instituŃionalizaŃi şi daŃi în 



plasament maternal stabilit şi aprobat prin hotărâre de către Consiliul JudeŃean. Pe 

primele 9 luni ale anului  2013 a fost aprobată pentru finanŃarea acestei activităŃi de 

protecŃie şi asistenŃă socială au fost efectuate plăŃi în sumă de 455.543 lei. 

♦ Pentru buna desfăşurare a activităŃii celor 9 creşe de pe raza  Municipiului 

Craiova  au fost aprobate credite bugetare în sumă de  2.551.000 lei, din care s-au 

efectuat plăŃi  către Serviciul public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 

din UnităŃile de ÎnvăŃământ din Municipiul Craiova în sumă de 2.327.885  lei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

Pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Căminul pentru persoane vârstnice 

în municipiul Craiova-proiectare” au fost efectuate plăŃi în sumă de 310 lei 

reprezentând comunicatul de presă pentru începrea proiectului. 

CAPITOLUL 70.02 – LOCUIN łE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLIC Ă 

De la acest capitol se finanŃează iluminatul public, alimentări cu apă şi amenajări 

hidrotehnice, sistematizarea circulaŃiei, MRD - Fond de Rezervă pentru Dezvoltarea, 

ÎntreŃinerea şi înlocuirea Mijloacelor Fixe. 

Din fondurile alocate secŃiunii de funcŃionare de 10.219.000 lei au fost făcute  

plăŃi pentru lucrări de menŃinere, întreŃinere precum şi pentru energia electrică 

consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene şi lucrări de asistenŃă 

tehnică în sumă de 7.314.528 lei. 

De asemenea, a fost plătită suma de  942.380  lei pentru lucrări de sistematizarea 

circulaŃiei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

Prevederile bugetare pe primele 9 luni la titlul „Cheltuieli de capital” au fost de 

6.743.000 lei şi s-au efectuat plăŃi în sumă de 4.042.528 lei, după cum urmează: 

-SF – LocuinŃe colective cu regim de înălŃime maxim P+10, str.Dimitrie Gerota, 

nr.2 în sumă de 42.160 lei;  

- Reabilitarea modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în 

municipiul Craiova s-a achitat suma de  2.994.089 lei; 

- “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului informaŃional 

privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”, s-a achitat suma de 

939.946 lei. 



- extindere Cimitir Ungureni s-a achitat suma de  2.841 lei; 

-înlocuire conductă staŃia apă Bordei şi reabilitare conduct Izvarna, zona VârŃ în 

sumă de 36.013 lei; 

- realizare PUZ - zona cuprinsă între str.Râului, str.D.Gerota şi  str.C-tin 

Severeanu în sumă de 10.604 lei; 

- realizare PUZ – Craiova Nord – zona Lacul Tanchiştilor - taxe şi avize –în sumă 

de 16.875 lei. 

De asemenea, la titlul 56 “Proiecte din fonduri externe nerambursabile “s-a 

achitat suma de  705.790 lei pentru următoarele proiecte:  

- “Creşterea eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe în municipiul 

Craiova  proiectare”s-a achitat contravaloarea avizelor în vederea emiterii autorizaŃiei 

de construire  în sumă de 700.458 lei; 

- “Amenajare şi revitalizare Centrul istoric din municipiul Craiova – aria 

pilot(asist tehnică+exec)” s-au achitat avize aferente CU în sumă de 5.332 lei. 

De asemenenea, s-au plătit transferuri de capital în sumă de 350.864 lei pentru 

achitarea cotei de cofinanŃare la proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeŃul Dolj” de către  Consiliul Local al Municipiului Craiova în 

cuantum de 1,82 % din valoarea totală a investiŃiei aferentă municipiului Craiova, 

exprimată în preŃuri curente fără TVA, respectiv 694,48 mii euro (calculată la cursul 

InforEuro valabil din luna de aprobare a proiectului)”. 

CAPITOLUL 74.02 – PROTECłIA MEDIULUI 

SecŃiunea de funcŃionare: 

A) activitatea de salubrizare 

La acest subcapitol a fost prevăzută suma de 15.019.000 lei din care s-au efectuat 

plăŃi de 12.664.087 lei  pentru activitatea de salubrizare (măturat manual căi publice, 

întreŃinerea manuală a curăŃenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi 

transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale); pentru activitatea de deszăpezire 

(degajarea zăpezii şi combaterea poleiului pe căile publice) şi pentru activitatea de 

ecarisaj. 

B) activitatea de canalizare şi tratarea apelor reziduale: 



Pentru consumul de apă al fântânilor şi cişmelelor de pe domeniul public şi  

preluarea apelor meteorice la sistemul de canalizare a fost achitată suma de  2.074.076 

lei aferentă facturilor lunilor decembrie 2012 - iulie 2013 faŃă de o prevedere de 

2.075.000 lei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

La această secŃiune s-a achitat suma de 2.705.135 lei pentru următoarele 

obiective: 

- „Amenjare adăpost pentru câini, et.I (ex) -  2.586.212 lei; 

- SF+PT - Alimentare cu apă şi canalizare cartier Veterani – 20.460 lei;  

- Refacerea hărŃii strategice de zgomot a municipiului Craiova în sumă de 54.700 

lei; 

- SF Alimentare cu apă potabilă şi reŃetele de canalizare ape pluviale în zona 

delimitată de străzile: cartier Veterani, Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina şi 

Brestei, precum şi amenajare canal CorniŃoiu în sumă de  43.763 lei. 

CAPITOLUL 80.02 – ACłIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI 

DE MUNCĂ 

SecŃiunea de funcŃionare: 

În vederea dotării incubatorului de afaceri, situat în str.Calea Bucuresti, 

nr.154A s-au fost efectuat plăŃi pentru achiziŃionarea de obiecte de inventar în sumă de 

32.984 lei.  

SecŃiunea de dezvoltare: 

Creditele bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare” au fost în sumă de 18.057.000 lei, din care s-au 

efectuat plăŃi de 13.452.425 lei pentru următoarele proiecte: 

-„Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie” 

s-au achitat facturi aferente anului 2012 reprezentând lucrări de execuŃie , servicii de 

dirigenŃie de şantier şi cotă ISC, precum şi servicii de asistenŃă tehnică din partea 

proiectantului în sumă de 12.459.097  lei; 

-„Centru de dezvoltare tehnologică şi excelenŃă în afaceri Craiova”(asistenŃă 

tehnică +execuŃie) s-au achitat facturi reprezentând panouri temporare, avize CEZ, cotă 

ISC şi lucrări de execuŃie în sumă de 990.902 lei; 



-„Centru de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare” 

(asistenŃă tehnică +execuŃie)s-a achitat contravaloarea avizelor în vederea racordării la 

gaze în sumă de 2.426 lei. 

Au fost, de asemenea, efectuate plăŃi pentru cheltuieli de capital în sumă de 

74.370 lei pentru amenajarea clădirii incubatorului de afaceri, situat în str.Calea 

Bucuresti, nr.154A, respectiv dotarea acesteia cu sistem de supraveghere video şi 

instalaŃie de climatizare aer condiŃionat. 

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI   ŞI   ENERGIE 

SecŃiunea de funcŃionare: 

Având în vedere prevederile HCL nr. 415/2011, 8/2012, 256/2012 prin care s-a 

propus suportarea de la bugetul local a diferenŃei dintre preŃul de producere, transport, 

distribuŃie şi furnizare a energiei termice şi preŃul de facturare către populaŃie în primele 

9 luni al anului 2013 a fost prevăzută sumă de 15.926.000 lei şi a fost achitată suma de 

15.206.049 lei. 

La SecŃiunea de dezvoltare  au fost efectuate plăŃi în sumă de 913.410 lei pentru 

modernizarea punctelor termice şi a sistemului centralizat de distribuŃie a energiei 

termice din municipiul Craiova (PT+ex.) . 

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI 

La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de 47.235.000 lei la secŃiunea 

de funcŃionare şi 82.183.000 lei la secŃiunea de dezvoltare. 

 SecŃiunea de funcŃionare: 

În primule 9 luni ale anului 2013,  pentru activitatea de reparaŃii şi întreŃinere 

străzi, alei şi parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăŃi în sumă de 

23.838.412 lei. 

A fost achitată suma de  1.786.581 lei, conform deconturilor întocmite de către 

RA Transport Craiova, pentru acordarea de facilităŃi pentru anumite categorii de 

persoane, respectiv pensionari, elevi, studenŃi conform HCL. nr.81/2012. 

De asemenea, a fost achitată către Regia de Transport a Municipiului Craiova 

suma de  10.768.999 lei ca subvenŃie acordată de la bugetul local pentru acoperirea  

diferenŃei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau 

transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv 



încasate ca urmare a efectuării transportului, precum şi pentru gratuităŃile acordate 

potrivit Legii nr. 42/1990 şi Legii nr. 44/1994. 

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în 

scopul realizării unor obiective de investiŃii de interes public local, au fost rambursate 

rate de capital în sumă de 3.041.802 lei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

În cadrul „cheltuielilor de capital” a fost achitată suma de 584.763 lei pentru  PT 

Reabilitare Pasaj rutier Electroputere şi pentru deschidere, lărgire str.A.I.Cuza din  

prevederea pe 9 luni a anului 2013 de  5.740.000 lei. 

În ce priveşte titlul 56 „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile 

(FEN) postaderare”, din prevederea totală de 73.001.000 lei pe primele 9 luni al anului 

2013 s-a achitat suma de 49.227.264 lei pentru următoarele proiecte: 

     -„Pasaj denivelat subteran, pe sub intersecŃia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi 

respectiv cu str. Impăratul Traian”(asist.tehnică+exec.) – 27.251.730 lei, reprezentând 

lucrări de execuŃie, servicii, servicii de dirigenŃie de şantier, aviz racord subteran, 

asistenŃă tehnică. 

  -„Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului 

Craiova (Publicitate +asistenta tehnica+executie)”- în bugetul de venituri şi cheltuieli 

al CL Craiova pentru primele 9 luni ale anului 2013 a fost prevazută suma de  905.000 

lei, fiind achitată suma de 851.164 lei, achitându-se astfel contravaloarea serviciilor de 

dirigenŃie de şantier, lucrări suplimentare iluminat rutier bretele, penalităŃi, cota de 0,7% 

la ISC, publicitate finală.   

-„Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de creştere 

Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova(6 străzi)”(asist 

tehn.+ex.) – s-au achitat 8.812.697 lei pentru facturi aferente anului 2012, pentru lucrări 

execuŃie, 0,7 ICLPUAT, dirigenŃie de şantier. 

-„Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Sud-Est a Polului de creştere 

Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova (3 străzi)” – s-

au achitat 480 lei pentru aviz CEZ. 



  -„Amenajare parcare subterana în zona Teatrului NaŃional (asist.tehnică şi 

exec.)”- s-a achitat comunicatul de presă şi avizul racord în suma de 408 lei ; 

- „ Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”- proiectare: S-a 

achitat suma de 190.833 lei  ce reprezinta contravaloare servicii de proiectare.  

  -„Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea 

traficului forŃei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere 

Craiova (asistenŃă tehnică şi execuŃie)”  – s-au efectuat plăŃi de 12.119.952 lei pentru 

facturi aferente anului 2012, precum şi pentru execuŃie lucrări an 2013, respectiv avize 

pentru obŃinerea certificatului de urbanism , contravaloare panouri temporare începere 

proiect şi execuŃie lucrări.  

La obiectivele cuprinse în planul anual de investiŃii unde nu s-au  efectuat plăŃi 

sau plata este sub prevederea bugetară, nerealizarea se datorează procedurilor de licitaŃie 

aflate în curs de derulare, contractelor nefinalizate, etc.  

Pentru proiectele finanŃate din fonduri externe nerambursabile postaderare(FEN) 

diferenŃele înregistrate faŃă de prevederi se datorează nefinalizării procedurilor de 

achiziŃie publică şi facturilor ce urmează a fi achitate în trimestrul IV al anului curent. 

FaŃă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local  al  Municipiului 

Craiova aprobarea execuŃiei bugetului local pe primele 9 luni ale anului 2013, conform 

anexelor 1 şi 2 ataşate la prezentul raport. 
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ANEXA NR.2

-lei -

Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod
Prevederi 9 

LUNI
PlăŃi 9 LUNI

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 449.599.000 364.037.530

01 CHELTUIELILE SECłIUNII DE FUNCłIONARE 49.02-SF 296.650.000 283.624.509

1 Autorit ăŃi executive 51.02 19.641.000 16.367.036
cheltuieli de personal 51.02.10 12.000.000 11.878.383
bunuri şi servicii 51.02.20 7.641.000 4.503.064
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

51.02.85.01 0 -14.411
2 Servicii publice generale 54.02 610.000 389.656

cheltuieli de personal 51.02.10 213.000 0
bunuri şi servicii 51.02.20 7.000 0
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 54.02.51.01 390.000 389.656

3 Tranzac Ńii privind datoria public ă şi împrumuturi 55.02 -14.337.000 4.168.017
bunuri şi servicii 55.02.20 49.000 47.491
dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 4.855.000 4.120.526
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

55.02.85.01 -19.241.000 0

4 Ordine public ă şi siguran Ńă naŃional ă 61.02 7.012.000 6.935.683
Poli Ńia local ă 6.980.000 6.930.000
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 61.02.51.01 6.980.000 6.930.000
Protec Ńie civil ă 32.000 5.683
bunuri şi servicii 61.02.20 32.000 5.683

5 ÎnvăŃământ 65.02 127.741.000 117.602.939
cheltuieli de personal 65.02.10 107.992.000 102.533.004
bunuri şi servicii 65.02.20 18.704.000 14.447.298
alte cheltuieli 65.02.59 1.060.000 719.422
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

65.02.85.01 -15.000 -96.785

6 Sănătate 66.02 11.987.000 10.479.388
cheltuieli de personal 66.02.10 5.114.000 5.029.048
bunuri şi servicii 66.02.20 219.000 56.789
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 66.02.51.01.

01
6.654.000 5.393.551

7 Cultur ă, recreere şi religie 67.02 30.979.000 28.962.092
bunuri şi servicii 67.02.20 14.334.000 13.115.092
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 67.02.51.01 16.095.000 15.297.000
alte cheltuieli 67.02.59 550.000 550.000

8 Asigur ări şi asisten Ńă social ă 68.02 22.510.000 21.049.800
cheltuieli de personal 68.02.10 6.399.000 6.022.343
bunuri şi servicii 68.02.20 605.000 486.210
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 68.02.51.01 3.746.000 3.571.543
asistenŃă socială 68.02.57 11.447.000 10.666.570
alte cheltuieli 68.02.59 313.000 306.000
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

68.02.85.01 0 -2.866

9 Locuin Ńe, servicii şi dezvoltare public ă 70.02 10.219.000 8.256.908
bunuri şi servicii 70.02.20 10.219.000 8.256.908

10 Protec Ńia mediului 74.02 17.094.000 14.738.163
bunuri şi servicii 74.02.20 17.094.000 14.738.163

CHELTUIELI



Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod
Prevederi 9 

LUNI
PlăŃi 9 LUNI

11 Ac Ńiuni generale economice, comerciale şi de munc ă 80.02 33.000 32.984
bunuri şi servicii 80.02.20 33.000 32.984
rambursari de credite 80.02.81 0 0

12 Combustibili şi energie 81.02 15.926.000 15.206.049
subvenŃie - total, din care: 81.02.40 15.926.000 15.206.049
     *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 15.926.000 15.206.049

13 Transporturi 84.02 47.235.000 39.435.794
bunuri şi servicii, din care 84.02.20 32.187.000 25.624.993
     *abonamente pensionari 2.187.000 1.786.581
     *străzi, drumuri şi poduri 30.000.000 23.838.412
subvenŃii 84.02.40 12.006.000 10.768.999
rambursări de credite interne 84.02.81 3.042.000 3.041.802

02 CHELTUIELILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 152.949.000 80.413.021

1 Autorit ăŃi executive 51.02 1.994.000 1.732.866
cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 1.994.000 1.732.866

2 ÎnvăŃământ 65.02 6.309.000 2.313.254
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 65.02.56 2.612.000 654.097
active nefinanciare 65.02.71 3.697.000 1.670.418
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. Dezv.

65.02.85.02 0 -11.261
3 Sănătate 66.02 820.000 664.000

transferuri de capital 66.02.51.02 750.000 664.000
cheltuieli de capital 66.02.71 70.000 0

4 Cultur ă, recreere şi religie 67.02 12.445.000 1.044.792
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 67.02.56 6.594.000 1.044.268
cheltuieli de capital 70.02.71 5.851.000 524

5 Asigur ări şi asisten Ńă social ă 68.02 2.540.000 310
programe cu finanŃare din FEN postaderare 68.02.56 2.540.000 310

6 Locuin Ńe, servicii şi dezvoltare public ă 70.02 22.056.000 5.099.182
transferuri de capital 70.02.55.02 351.000 350.864
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 70.02.56 14.962.000 705.790
cheltuieli de capital 70.02.71 6.743.000 4.042.528

7 Protec Ńia mediului 74.02 5.003.000 2.705.135
cheltuieli de capital 74.02.71 5.003.000 2.705.135

8 Ac Ńiuni generale economice, comerciale şi de munc ă 80.02 18.133.000 13.526.795
programe cu finanŃare din FEN postaderare 80.02.56 18.057.000 13.452.425
cheltuieli de capital 80.02.85 76.000 74.370

9 Combustibili şi energie 81.02 1.466.000 913.410
cheltuieli de capital 81.02.71 1.466.000 913.410

10 Transporturi 84.02 82.183.000 52.413.277
alte transferuri 84.02.55.02 3.442.000 2.601.250
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 84.02.56 73.001.000 49.227.264
cheltuieli de capital 84.02.71 5.740.000 584.763

Director executiv, Şef serviciu,
Nicoale Pascu Daniela Militaru

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Primar,

Lia OlguŃa Vasilescu



ANEXA NR.1 

 

VENITURI 
                                                                                                                                           -lei- 

Denumire indicatori 
Prevederi 

9 luni 
Încasări 9 

luni 
TOTAL VENITURI: 449.145.000 416.492.941 
VENITURILE SECłIUNII DE FUNC łIONARE: 296.650.000 324.638.248 

I.Venituri proprii, total din care: 93.951.000 105.207.382 
*Venituri din impozite şi taxe locale 88.581.000 99.966.434 

*Sume alocate de DirecŃia de Sănătate  Publică 
pentru finanŃarea Cabinetelor Medicale şi de 
Medicină Dentară din unităŃile de învăŃământ din 
Municipul Craiova 

5.282.000 5.153.334 

*DonaŃii şi sponsorizări 88.000 87.614 

II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate,TOTAL, din care: 

124.306.000 118.405.116 

-finanŃarea de bază a unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar de stat, din care: 

112.249.000 107.994.410 

- cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaŃiile şi alte 
drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuŃiile aferente acestora din unităŃile de învăŃământ 
preuniversitar de stat 

100.916.000 96.661.410 

- cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 
alin. 2, lit b)-e) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011 

11.333.000 11.333.000 

- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în 
unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat 

7.034.000 5.868.268 

- drepturile asistenŃilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaŃiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap 

4.380.000 4.120.796 

- ajutorul pentru încălzirea locuinŃei pentru 
beneficiarii de ajutor social 

2.000 986 



- serviciul public comunitar de evidenŃa persoanelor  610.000 389.656 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor  locale 

31.000 31.000 

III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 125.201.000 122.660.045 

IV.SubvenŃii , din care: 1.621.000 1.112.705 

- SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinŃei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 

104.000 97.298 

- SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii 1.017.000 1.015.407 
- Alte subvenŃii primite de la administraŃia centrală 
pentru finanŃarea unor activităŃi 

500.000 0 

V.Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru 
finanŃarea secŃiunii de dezvoltare 

-48.429.000 -22.747.000 

VENITURILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE: 152.495.000 91.854.693 

I.Venituri proprii 0 1.460.630 
II. SubvenŃii  25.377.000 22.880.081 
- SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale 
necesare susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din 
FEN postaderare 

25.377.000 22.880.081 

III. Sume primite de la UE în contul plăŃilor 
efectuate 

78.689.000 44.766.982 

IV.V ărsăminte din secŃiunea de functionare 48.429.000 22.747.000 
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