
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

    
      PROIECT 

 HOTĂRÂREA NR. _____ 
 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pe anul 2013 
 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013; 

Având în vedere raportul nr.153907/2013 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară  prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2013;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată  şi Legii Poliţiei Locale nr.155/2010 ;  

     În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art. 61, 
alin. 2din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
a) total venituri –9.550,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 9,490,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 60,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 9.550,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 9.490,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 60,00 mii lei), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea 
Consiliului  Local al Muncipiului Craiova nr.100/2013. 

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

 
 

   INIŢIATOR,   AVIZAT, 
     PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



 

 
  AVIZAT, 
   SECRETAR, 
     Nicoleta MIULESCU  

 

  
  

 
 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                
PRMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 153907/16.10.2013 
 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2013 la PoliŃia Locală a Municipiului Craiova 
 

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

modificările şi completările ulterioare art. 19, a Legii PoliŃiei Locale nr. 155/2010, bugetul 

instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din bugetele locale se aprobă de către Consiliul 

Local. 

Prin Sentința nr. 1467/2012 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 

9634/63/2011, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Curții de Apel Craiova nr. 

11956/2012 și prin Sentința nr. 4333/2012 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 

12076/63/2012, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Curții de Apel Craiova nr. 

528/2013, s-a dispus reintegrarea în funcții corespunzătoare și plata drepturilor salariale 

reactualizate începând cu data disponibilizării, până la data reintegrării pentru doi polițiști 

locali care au fost disponibilizați potrivit prevederilor O.U.G. nr. 63/2010.  

Cu adresa nr.16898/15.10.2013, PoliŃia Locală a Municipiului Craiova solicită 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, prin suplimentarea subvenŃiei cu 

suma de 60,00 mi lei, necesară pentru plata  drepturilor salariale restante, conform celor 

două hotărâri judecătorești mai sus menŃionate. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli se prezintă după cum urmează: 

                                                                                                              - mii lei - 

Denumire indicatori Buget 
2013 

Infl. Buget 
2013 

Rectif. 

estimări 
2014 

estimări 
2015 

estimări 
2016 

TOTAL VENITURI, din 
care: 9.490 60 9.550 9.550 9.766 10.631 
VENITURILE 
SECłIUNII DE 
FUNCłIONARE, din 
care: 9.430 60 9.490 9.550 9.700 10.563 
- venituri din prestări de 
servicii 60  60 64 66 68 



   

- vărsăminte din secŃ.de 
funcŃionare pentru 
finanŃarea secŃiunii de dez.  -60  -60 -64 -66 -68 
- subvenŃii pentru instituŃii 
publice 9.430 60 9490 9.430 9.700 10.563 
VENITURILE 
SECłIUNII DE 
DEZVOLTARE, din care: 60  60 64 66 68 
- vărsăminte din secŃiunea 
de funcŃionare 60  60 64 66 68 
TOTAL CHELTUIELI, 
din care: 9.490 60 9.550 9.494 9.766 10.631 
CHELTUIELILE 
SECłIUNII DE 
FUNCłIONARE, din 
care: 9.430 60 9.490 9.430 9.700 10.563 
- cheltuieli de personal 8.540 60 8.600 8.540 8.766 9.400 
- bunuri şi servicii 890  890 890 934 1.163 
CHELTUIELILE 
SECłIUNII DE 
DEZVOLTARE, din care: 60  60 64 66 68 
- cheltuieli de capital 60  60 64 66 68 

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

Municipiului Craiova, rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, la PoliŃia 
Locală, după cum urmează: 

•Total Venituri  -  9.550,00 mii lei (veniturile secŃiunii de funcŃionare în sumă de 
9.490,00 mii lei, veniturile secŃiunii de dezvoltare in sumă de 60,00 mii lei) 

•Total Cheltuieli - 9.550,00 mii lei (cheltuielile secŃiunii de funcŃionare în sumă de 
9.490,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 60,00 mii lei)  conform anexei şi a 
fundamentării ataşate la prezentul raport. 

În mod corespunzător se modifică HCL nr.100 /28.03.2013. 

 
  

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

 
                                                     Lia OlguŃa Vasilescu 

 

 Director executiv,  
  Nicolae Pascu  

 
 
DC/2ex. 
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