
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

            HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.11.2013 
 
 

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

19.12.2013; 
Având în vedere raportul nr.186892/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile, la data de 30.11.2013;  

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea 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 bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.11.2013, 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,   SECRETAR, 

      Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                            
DIRECŢIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr.  186892/2013 
 
 

RAPORT 
privind execuţia bugetului 

fondurilor externe nerambursabile la 30.11.2013 
 

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. 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinde fondurile nerambursabile 

primite din partea Uniunii Europene, în cadrul celui de-al şaptelea program cadru de 

finanţare FP7 pentru implementarea proiectului MODERN (MObility, Development and 

Energy use ReductioN – Mobilitate, Dezvoltare şi Reducerea Consumului de Energie) – 

3.346 mii lei, precum si fondurile nerambursabile acordate de Programului Natiunilor 

Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru proiectul  „Amenajarea spatiului destinat 

Incubatorului de afaceri Craiova” – 200 mii lei. 

Prevederea pentru anul 2013 a fost în sumă de 3.546 mii lei, din care s-au efectuat 

plăţi în sumă de 210,36 mii lei.  

Nerealizarea înregistrată rezultă din:  

- Suma de 3.303.000 lei reprezentand plata intermediara acordata de catre 

Comunitatea Europeana in cadrul proiectului MODERN, pe care CL Craiova are obligatia 

de a o distribui celorlalti beneficiari participanti la acordul de finantare odata cu acceptarea 

de catre Comisie a costurilor declarate de catre participantii la proiect.  Aceasta suma 

urmeaza a fi transferata odata cu primirea acordului din partea Comisiei Europene; 

- Suma de 31.020 lei reprezentand economie realizata in implementarea proiectului 

MODERN (cheltuieli pentru deplasări si comisioane bancare neconsumate); 

- Suma de 1.617 lei reprezentând economie realizata in implementarea proiectului 

MODERN (cheltuieli pentru indemnizatii de delegare neconsumate) 



 In ceea ce priveşte proiectul „Amenajarea spatiului destinat Incubatorului de 

afaceri Craiova”, suma de 200 mii lei a fost incasata de la UNDP in data de 05.11.2012, in 

baza Acordului de finanţare nr. 126564/01.10.2012,  pentru reamenajarea clădirii 

incubatorului de afaceri situat in str. Calea Bucureşti, nr. 154A, respectiv montare sistem 

supraveghere video si instalaţie climatizare tip aer condiţionat. Pentru realizarea 

proiectului au fost semnate contractele de furnizare nr.77389/21.05.2013 pentru achizitie 

cu montaj instalatii climatizare si respectiv nr.52768/01.04.2013 pentru achizitie cu montaj 

sistem supraveghere video, in suma totala de 109 mii lei.  

 In conformitate cu prevederile art. 2 – Durata acordului, din Acordul de finantare nr. 

126564/01.10.2012, data pana la care trebuiau definitivate activitatile de amenajare a fost 

31.03.2013. 

In conformitate cu prevederile aceluiasi articol, prin adresa nr. 38666/11.03.2013, 

inaintata catre AIPPIMM si PNUD, UAT Municipiul Craiova a solicitat prelungirea 

perioadei de derulare a Acordului de finantare nr. 126564/01.10.2012, pana la data de 

30.06.2013. 

Pana la data de 30.03.2013 s-a primit raspuns numai din partea PNUD prin care se 

comunica faptul ca la sfarsitul lunii martie 2013, PNUD Romania isi incheie contributia la 

„Programul National Multianual pe perioada 2002-2012 de Infiintare si Dezvoltare de 

Incubatoare Tehnologice si de Afaceri” fiind astfel in imposibilitatea de a efactua 

demersuri in vederea incheierii unui act aditional de prelungire a acordului de finantare. 

Dat fiind faptul ca pana la aceasta data nu a fost prelungit acordul de finantare, 

Primaria Municipiului Craiova nu a putut achita cele 2 facturi emise de furnizori, 

depasindu-se termenul contractual de plata al acestora. 

La data de 19.07.2013, in urma discutiilor purtate cu OTIMMC Craiova, solicitarea 

de prelungire a acordului de finantare a fost transmisa si acestui organism prin adresa nr. 

109563 in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru deblocarea situaţiei, OTIMMC 

Craiova prezentând către D-na Maria GRAPINI, Ministru delegat pentru Întreprinderi Mici 

și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism aceasta situaţie prin adresa nr. 733/25.07.2013. 



 Avand in vedere cele prezentate anterior, respectiv depasirea termenului 

contractual de plata al facturilor emise de furnizorii contractelor nr.52768/01.04.2013 si nr. 

77389/21.05.2013, suma de 109 mii lei a fost achitata din fonduri proprii de la bugetul 

local, urmand ca acestea sa fie recuperate din sumele incasate, reprezentand fonduri 

externe nerambursabile, dupa deblocarea situatiei prezentate anterior. 

 Prin adresa Ministerului Economiei, Oficiul Teritorial pentru 

Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova nr.1014/18.10.213, înregistrată la 

Primăria Municipiului Craiova cu nr.155494/18.10.2013, s-a solicitat, conform art. 

4.3 din acordul de finanţare nr.126564/01.10.2012, returnarea sumei de 200.000 

lei acordată  în condiţiile procedurii programului pe anul 2012 şi neutilizată, către 

Ministerului Economiei, urmând ca ulterior să fie încheiat un nou acord de 

finanţare în condiţiile procedurii programului pe anul 2013 pentru contravaloarea 

bunurilor livrate conform contractelor nr.52768/01.04.2013 si nr. 77389/21.05.2013 

încheiate de Primăria Municipiului Craiova.  

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

aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile la data de 30.11.2013 

conform anexei ataşate prezentului raport. 

 
Ordonator principal de credite, 

Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

Director executiv, 
Mihai Fetoiu 

Intocmit, 

        insp. Marius Chetoiu 

 



NR.186892/10.
12.2013

Lei

Trim I Trim II Trim III Trim IV
Valoare 
achitata

Diferenta 
fata de 

prevederi
Observatii

80.08.01.10
Amenajarea spatiului 
destinat Incubatorului de 
afaceri Craiova

200,000 200,000 0

Programe PHARE 
şi alte programe 
cu finanţare 
nerambursabilă 
– 
80.08.01.10.55.
01.08

200,000 200,000 0

Suma de 200 mii lei a fost incasata de 
la UNDP in data de 05.11.2012. Prin 
adresa Ministerului Economiei, Oficiul 
Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie Craiova 
nr.1014/18.10.213, înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu 
nr.155494/18.10.2013, s-a solicitat, 
conform art. 4.3 din acordul de 
finanţare nr.126564/01.10.2012, 
returnarea sumei de 200.000 lei 
acordată  în condiţiile procedurii 
programului pe anul 2012, către 
Ministerului Economiei, urmând ca 
ulterior să fie încheiat un nou acord de 
finanţare în condiţiile procedurii 
programului pe anul 2013.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

200,000

Prevederi

Cap. 84.08.  (Transporturi)

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA 30.11.2013
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREADERARE

Cap. 80.08. Actiuni generale economice, 
comerciale si de munca 

200,000



84.08.50

MODERN (MObility, 
Development and Energy use 
ReductioN - Mobilitate, 
Dezvoltare si Reducerea 
Consumului de Energie)

23,000 3,323,000 0 0 10,363 3,335,637

Cheltuieli de 
personal – 
84.08.50.10

3,000 1,383 1,617

Suma de 1.617 lei reprezinta economie 
realizata in implementarea proiectului 
(cheltuieli pentru indemnizatii de 
delegare neconsumate)

Bunuri si servicii 
– 84.08.50.20

20,000 20,000 8,980 31,020

Suma de 31.020 lei reprezinta economie 
realizata in implementarea proiectului 
(cheltuieli pentru deplasări si 
comisioane bancare neconsumate)

Alte transferuri 
– 84.08.50.55

0 3,303,000 0 0 0 3,303,000

Suma de 3.303 mii lei reprezinta plata 
intermediara acordata de catre 
Comunitatea Europeana, pe care CL 
Craiova are obligatia de a o distribui 
celorlalti beneficiari participanti la 
acordul de finantare odata cu 
acceptarea de catre Comisie a 
costurilor declarate de catre 
participantii la proiect. Aceasta suma 
urmeaza a fi transferata  odata cu 
primirea acordului din partea Comisiei 
Europene

PRIMAR
LIA OLGUŢA VASILESCU DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV

NICOLAE PASCU MIHAI FETOIU Intocmit
Insp. Marius Chetoiu

3,303,000

3,346,000

3,000

40,000
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