
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

          HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetului local al Municipiului Craiova, pe trimestrul I al 

anului 2013 
 

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

25.04.2013; 
Având în vedere raportul nr.62629/2013 întocmit de Direcţia Economico - 

Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 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, 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 trimestrul I al 
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 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Compartiment Administrare şi Monitorizare  
Transport Public Local şi Siguranta Circulatiei 
Nr.56725/ 08.04.2013                                                                                                                                         

 
R A P O R T    

privind execuŃia bugetară până la  31 martie 2013,   
la activităŃile desfăşurate de Compartimentul Administrare şi Monitorizare Transport 

Public Local şi SiguranŃa CirculaŃiei 
 

Prin HCL nr.96/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2013, la ”Sectiunea functionare”, capitolul 70.02.50/20.01.30 (sistematizarea circulatiei) pentru 
desfăşurarea activităŃii  Compartimentului Administrare şi Monitorizare Transport Public 
Local şi SiguranŃa CirculaŃiei  a fost alocată pe anul 2013 suma de 1 525 000 lei în scopul 
finanŃării pentru execuŃia de lucrări şi achiziŃionarea unor bunuri şi servicii, iar pe primul 
trimestru a fost repartizată suma de 396 000 lei. 

Prin H.C.L.56 /2006 cu modificările ulterioare a fost aprobată gestiunea directă prin 
RAADPFL Craiova a activităŃii privind „Realizarea şi întreŃinerea în perfectă stare de 
funcŃionare a circulaŃiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor. 

În sensul celor de mai sus cheltuielile efectuate până la 31 martie 2013, la 
cap.70.02.50/20.01.30 (sistematizarea circulatiei) sunt în valoare de 256 448, 00 lei astfel: 

- SituaŃie montat stâlpi şi indicatoare rutiere ian/feb  în valoare de 26 860,00 lei. 
Activitatea a avut ca scop lucrări de amplasare/dezafectare a indicatoarelor 
rutiere , asigurarea întreŃinerii acestora.  

- Taxa ANRSC  în valoare de 500,00 lei în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 
          -      SituaŃie semafoare ian-feb în valoare de 104 390 lei.Conform regulamentului de    
funcŃionare şi caietului de sarcini s-au efectuat lucrări de  întreŃinere a semafoarelor de pe 
domeniul public. 
              -       Valoare facturi emise în luna decembrie 2012 în suma de 124 698 lei. 
                                                        Total:  256 448  lei  
   
               Suma plătit ă până la 31 martie 2013 pe capitolul 70.02.50 cod 20.01.30 este de   
213 521  lei. 
 
 
 
 
    Director executiv adjunct,                                                                     Serviciu  A.M.S.U.P 
             Alin Glăvan                                                                             Cristian Smărăndăchescu 
 
 
                                                       Intocmit,  
                                                Corina Stefanita  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
STR. C. BUCURESTI, NR. 51C 
NR.58906/10.04.2013 
 
     

 RAPORT 
privind  executia bugetara pe cele doua sectiuni, de functionare  

si de dezvoltare, aferenta trimestrului I al anului 2013  
pentru veniturile proprii ale bugetului local 

 
 
 Prevederile bugetului local al Municipiului Craiova pentru veniturile din 
impozite si taxe locale, pentru trimestrul I al anului 2013, au fost de 51.036.000 lei, 
realizandu-se  51.035.776 lei la sectiunea de functionare, ceea ce reprezinta o 
realizare de 100% in comparatie cu trimestrul I al anului 2012 in care veniturile 
prognozate au fost de 48.598.000  lei, realizandu-se 51.401.254 lei, ceea ce a 
reprezentat o realizare de 105,77%. 

    La sectiunea de dezvoltare s-au realizat 93.570 lei. 
    Structurate pe categorii , veniturile sunt prezentate in anexa , astfel: 

 
 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 
 
A) Veniturile fiscale realizate au fost in suma de 45.331.307 lei  fata de 

42.863.000  lei suma prevazuta in buget  ceea ce reprezinta  o depasire cu 5,76 % . 
 

Veniturile  fiscale au fost realizate si depasite la unele categorii cum ar fi 
impozitele si taxele pe proprietate: 
1. Impozitul pe cladiri persoane fizice  -prevederea bugetara pentru trimestrul I a 

fost de 7.022.000 lei , realizandu-se 9.736.228 lei ,cu 38,65% mai mult. 
2. Impozitul  pe teren persoane fizice -prevederea bugetara pentru trimestrul I a 

fost de 2.026.000 lei, realizandu-se 2.499.014 lei , cu 23,35% mai mult. 
3. Impozitul si taxa pe teren persoane juridice - prevederea bugetara pentru 

trimestrul I a fost de 1.614.000 lei, realizandu-se 2.285.160 lei , cu 41,58% mai 
mult. 

4. Impozitul pe terenul din extravilan- prevederea bugetara pentru trimestrul I a 
fost de 77.000 lei, realizandu-se 104.769 lei , cu 36,06% mai mult. 

5. Alte impozite si taxe pe proprietate- prevederea bugetara pentru trimestrul I a 
fost de 1.715.000 lei, realizandu-se 2.570.913 lei , cu 49,91% mai mult. 

6. Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice- prevederea bugetara pentru 
trimestrul I a fost de 4.304.000 lei, realizandu-se 5.500.443 lei , cu 27,79% mai 
mult. 



7. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati- prevederea bugetara pentru trimestrul I a fost de 
209.000 lei, realizandu-se 215.656 lei , cu 3,18% mai mult. 

8. La alte impozite si taxe  fiscale prevederea bugetara pentru trimestrul I a fost de  
4.000 lei , realizandu-se 4.120 lei , cu 3% mai mult. 
Totodata  s-au inregistrat si  nerealizari fata de  prevederile  bugetare ,  astfel: 
1. Impozitul pe profit prevederea bugetara pentru trimestrul I a fost de 493.000 

lei , realizandu-se 404.608 lei , in proportie de doar 82,07%. 
2. La impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 

patrimoniul personal  prevederea bugetara a fost de 1.872.000 lei realizandu-
se 898.964 lei , in proportie de doar 48,02%. 

3. Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice – prevederea bugetara pentru 
trimestrul I a fost de 16.253.000 lei, realizandu-se 15.502.985 lei , in proportie 
de doar 95,39%. 

4. Taxele judiciare de timbru alte taxe de timbru - prevederea bugetara pentru 
trimestrul I a fost de 3.285.000 lei, realizandu-se 2.399.137 lei , adica 73,03%. 

5. Taxele hoteliere- prevederea bugetara pentru trimestrul I a fost de 160.000 lei, 
realizandu-se 55.565 lei , adica 34,73%. 

6. Impozitul pe spectacole- prevederea bugetara pentru trimestrul I a fost de 
27.000 lei, realizandu-se 17.664 lei , adica doar 65,42%. 

7. Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice - prevederea bugetara 
pentru trimestrul I a fost de 2.604.000 lei, realizandu-se 2.594.647 lei , adica 
99,64%. 

8. Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare- 
prevederea bugetara pentru trimestrul I a fost de 1.198.000 lei, realizandu-se 
541.434 lei , adica 45,19%. 

 
B) Veniturile nefiscale realizate in primul trimestru al anului 2013 au fost de 

5.704.469 lei fata de 8.173.000 lei suma prevazuta in buget, ceea ce reprezinta o 
realizare de doar 69,80% , astfel: 

1. Varsamintele din profitul net al regiilor autonome , societatilor si 
companiilor nationale  - prevederea bugetara a fost de 291.000 lei si nu s-a 
realizat nimic.  

2. Veniturile din concesiuni - prevederea bugetara a fost de 3.198.000 lei 
realizandu-se 2.381.172 lei , in proportie de  74,46%. 

3. Alte venituri din proprietate- prevederea bugetara a fost de 528.000 lei  
realizandu-se 278.884 lei , in proportie de doar  52,82% . 

4. Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor 
in crese- prevederea bugetara a fost de 136.000 lei  realizandu-se 86.510 lei , in 
proportie de doar  63,61%  

5. Veniturile din taxele extrajudiciare de timbru - prevederea bugetara a fost 
de 742.000 lei realizandu-se 414.500 lei , in proportie de doar 55,86%. 

 



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

prevederea bugetara a fost de 2.619.000 lei realizandu-se 1.730.248 lei , in 
proportie de doar  66,06%. 

7. Alte amenzi, penalitati si confiscari- prevederea bugetara a fost de 45.000 lei 
realizandu-se 555.569 lei , in proportie de 1.234,60%. 

8. Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive- prevederea bugetara a fost de 
1.000 lei si nu s-a realizat nimic. 

9. Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice - 
prevederea bugetara a fost de 473.000 lei realizandu-se 218.988 lei , in 
proportie de doar  46,30%. 

10. Taxe speciale- prevederea bugetara a fost de 108.000 lei realizandu-se 29.212 
lei , in proportie de doar  27,05%. 

11. Alte venituri- prevederea bugetara a fost de 32.000 lei    realizandu-se 9.386 lei 
, in proportie de doar  29,33%. 

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.).   
 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 
 
 Veniturile cuprinse in  aceasta sectiune sunt in cuantum de 93.570  lei, 
structurate astfel: 

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

2. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 
statului sunt de  19.293 lei. 

3. Depozite speciale pentru constructii locuinte sunt de 21.727 lei. 
Fata de cele aratate mai sus, realizarea 100% a bugetului de venituri proprii 

aferente trimestrului I in cadrul sectiunii de functionare, provenind din impozitele si 
taxele locale s-a datorat in principal depasirii cu 5,76% a veniturilor fiscale fata de 
prognoza bugetara, datorita faptului ca in anul 2013 un numar mare de contribuabili 
au achitat pana la data de 31 Martie impozitele pentru intregul an, pentru a beneficia 
de bonificatia acordata in conformitate cu HCL 2/2013 , ceea ce presupune si o 
scadere a veniturilor ramase de incasat pana la finele anului proportional cu 
bonificatia acordata , respectiv 10% din impozitele achitate anticipat. 
 
 
 
  DIRECTOR EXECUTIV,                                 SEF SERVICIU C.P.D., 
  EC. IONEL PETRESCU                      EC. MIHAELA BALEANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                     
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                        
Nr.              /  

 
 
 

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA PENTRU TRIMESTRUL I, ANUL 2013, 
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURS ABILE 

 
 

 Pentru finantarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, in Bugetul de venituri si 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013  au fost alocate fonduri in 
valoare totala de 164.170 mii lei din care 20.103 mii lei din venituri proprii si 144.067 mii lei din 
surse externe (bugetul de stat, sume primite de la UE, prefinantari).  

     La data elaborării bugetului pentru anul 2013 un numar de 17 proiecte se aflau in 
implementare si 3 proiecte se aflau in diverse etape de evaluare ca urmare a depunerii lor la 
ADR SV Oltenia, organism intermediar pentru Programul Operational Regional.  

Fondurile pentru executia lucrarilor au fost alocate astfel: 
- „Construirea unui pasaj subteran în vederea descong estion ării traficului rutier din 

Zona Metropolitan ă Craiova – Realizare pasaj denivelat subteran, pe s ub 
intersectia str ăzii Arie ş cu str. A.I.Cuza şi respectiv cu str. Împ ăratul Traian, în 
vederea prelu ării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries ”  (asistent ă 
tehnic ă+executie)   

-  Contract de finanŃare nerambursabilă nr. 1964/09.09.2011 Cod SMIS 32692 
-  În Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2013 Trim I a fost prevăzută 

suma de 10.272.000 lei 
- În Trim. I s-a încasat cererea de rambursare nr. 5 în sumă  de 1.106.734,91 lei, cererea 

de rambursare nr.6 în sumă de 3.356.676,72 lei, cererea de rambursare nr.7 în sumă de 
2.073.383,26 lei 

- În Trim. I s-a achitat suma de 8.900.172,88 lei reprezentând: aviz racordare pasaj 
subteran  în valoare de 9.161,54 lei, executie lucrări în suma de 8.768.309,89 lei și 
122.701,45 lei servicii dirigentie șantier si asistentă tehnică din partea proiectantului.    

- Diferenta fata de prevederi pe Trim I respectiv suma de 1.371.827,12 reprezintă diferentă 
neachitată la factura de lucrări nr.53574/21.03.2013, urmând a fi achitată în trimestrul II 

- Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de No rd-Vest a Polului de crestere 
Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (asistenta 
tehnica+executie) (6 strazi: str. Tineretului, blv.  Oltenia, str. Amaradia, str. Brestei, 
str. Pelendava si str. Toamnei )  
- Contract de finanŃare nerambursabilă nr. 2172/09.09.2011 Cod SMIS 28413 
-  In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2013 Trim I a fost prevazuta 
suma de 7.787.000 lei. 
- In Trim. I s-a incasat cererea de rambursare nr.3 in suma de 6.737.790,66 lei 
- In Trim. I s-a achitat suma de 6.759.260 lei reprezentând:  172.175,71 lei - cotele de 
0,7% către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii pentru cele 6 străzi, 6.587.084,481 lei – 
plata partiala executie lucrari, 175.120 lei – contravaloare dirigentie de santier.  
- Diferenta fata de prevederi pe Trim I, respectiv suma de 1.027.740 lei, reprezintă 
diferentă neachitată la factura de lucrări nr.14965/04.03.2013, urmând a fi achitată în 
Trim. II.  

-  Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in P arcul Tineretului din 
Municipiul Craiova (asisten Ńă tehnic ă+execu Ńie) 
- Contract de finanŃare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 14794; 
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 - In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pentru anul 2013, pe trim. I a fost 
prevazuta suma de 50.000 lei.  
- In trim. I s-a achitat suma de 47.116 lei reprezentând  cota de 0,1% din valoarea 
autorizata a lucrărilor către ISC. 

    -     Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie) 
 - Contract de finanŃare nerambursabilă nr. 808/25.08.2010, Cod SMIS 3766 
-  In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2013 Trim I a fost prevazuta 
suma de 7.604.000 lei. 
- In Trim. I s-au incasat sumele solicitate aferente cererii de rambursare nr. 10 in suma 
de 4.284.796,41 lei 
- In Trim. I s-au achitat facturi aferente anului 2012 reprezentând lucrări de execuŃie, 
servicii de dirigenŃie de şantier şi cotă ISC în sumă totală de 3.762.077,46 lei şi lucrări 
suplimentare facturate în luna martie, precum şi servicii de asistenŃă tehnică din partea 
proiectantului în sumă totală de 3.333.0319,50 lei.  
- Diferenta fata de prevederi pe Trim I, respectiv suma de 511.603 lei, reprezintă lucrări 
suplimentare contractate, dar care nu au fost executate având în vedere condiŃiile meteo 
nefavorabile.  

   -   Construirea unui pasaj suprateran în vederea  descongestion ării traficului rutier din 
Zona Metropolitana Craiova - Realizare Pasaj denive lat suprateran peste 
intersec Ńia de la km 0 a Municipiului Craiova in vederea pre luării traficului auto pe 
E70, respectiv Calea Bucure şti – Bulevardul Nicolae Titulescu (Publicitate 
+asistenta tehnica+executie) 

 - Contract de finanŃare nr.1072/09.11.2010, cod SMIS 24753; 
- In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pentru anul 2013, pe trim. I a fost 
prevazuta suma de 905.000 lei.  
- In trim. I s-a achitat contravaloarea serviciilor de dirigentie santier (14.976 lei), lucrari 
suplimentare iluminat rutier bretele (280.265 lei), penalitati de intarziere aferente 
contractului de lucrari nr. 45347/09.03.2011 (551.192 lei), cota 0.7% din valoarea 
lucrarilor de C+M catre ISC (1.582 lei).  
- DiferenŃa necheltuită reprezintă contravaloarea publicităŃii finale obligatorii a proiectului 
(4.149 lei) ce va fi achitata in trimestrul II si economie in implementarea proiectului 
(52.836 lei). 

   - Modernizarea infrastructurii de transport in c omun pentru fluidizarea traficului 
fortei de munca intre cele doua platforme industria le ale Polului de crestere 
Craiova (asistenta tehnica si executie) 

 - Contract de finanŃare nerambursabilă nr. 2685/30.12.2011 Cod SMIS 31254  
       - În Bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Craiova pe anul 2013 Trim I a fost prevazuta 

suma de 20.000 lei.  
       - In Trim. I s-a achitat suma de 18.919 lei reprezentând: Avize pentru Certificatul de 

urbanism în sumă de 11.671,28 lei şi contravaloare panouri temporare incepere proiect 
în suma de 7.247,38 lei.  

       - DiferenŃa fata de prevederi pe Trim I, respectiv suma de de 1.081 lei, reprezintă 
economie din procedura de achiziŃie publică. 

- Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din m un. Craiova 
(Asistenta tehnica+executie)  

 - Contract de finanŃare nerambursabilă nr. 3606/29.01.2013 Cod SMIS 39307  
       - În Bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Craiova pe anul 2013 Trim I a fost prevazuta 

suma de 3.000 lei.  
       - In Trim. I s-a achitat suma de 310 lei reprezentând cv comunicat presă începere 

proiect.  
       - DiferenŃa fata de prevederi pe Trim I, respectiv suma de de 2.690 lei, reprezintă 

economie din procedura de achiziŃie publică. 
- Amenajare parcare subteran ă în zona Teatrului National - (asistent ă 
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tehnica+executie)   
- Contract de finanŃare nerambursabilă nr. 3593/20.12.2012 Cod SMIS 40755  
- În Bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Craiova pe anul 2013 Trim I a fost prevazuta 

suma de 2.000 lei.  
- In Trim. I s-a achitat suma de 407,46 lei reprezentând: contravaloare comunicat de presă 

– lansare proiect în sumă de 248,00 lei si aviz racord in sumă de 159,46 lei DiferenŃa fata 
de prevederi pe Trim I, respectiv suma de de 1592,54 lei, reprezintă economie din 
procedura de achiziŃie publică. 

- Procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului de lucrări se află in derulare, 
neefectuându-se plăti. 

- Reabilitare C ămin Cultural Pielesti  (asistent ă tehnic ă+executie)   
- Contract de finanŃare nerambursabilă nr. 3568/04.12.2012 Cod SMIS 40122  
- În Bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Craiova pe anul 2013 Trim I a fost prevăzută 

suma de 3.000 lei.  
- In Trim. I s-a achitat suma de 248,00 lei reprezentând: contravaloare comunicat de presă 

– lansare proiect în sumă de 248,00 lei .DiferenŃa fata de prevederi pe Trim I, respectiv 
suma de de 2.752 lei, reprezintă economie din procedura de achiziŃie publică. 

- Procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului de lucrări se află in derulare, 
neefectuându-se plăti. 

- Reabilitare C ămin Cultural Breasta  (asistent ă tehnic ă+executie)  
- Contract de finanŃare nerambursabilă nr. 3585/17.12.2012 Cod SMIS 40125  
- În Bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Craiova pe anul 2013 Trim I a fost prevăzută 

suma de 3.000 lei.  
- In Trim. I s-a achitat suma de 248,00 lei reprezentând: contravaloare comunicat de presă 

– lansare proiect în sumă de 248,00 lei .DiferenŃa fata de prevederi pe Trim I, respectiv 
suma de de 2.752 lei, reprezintă economie din procedura de achiziŃie publică. 

- Procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului de lucrări se află in derulare, 
neefectuându-se plăti. 
 
In ceea ce priveste cheltuielile de proiectare aferente proiectelor, fondurile au fost alocate 
pentru a fi incheiate contractele de proiectare, platile urmand a fi efectuate in functie de 
avizarea proiectelor, astfel:  

- Creşterea eficien Ńei energetice a blocurilor de locuin Ńe in municipiul Craiova – 
proiectare 
In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pentru anul 2013, pe trim. I a fost 
prevăzută suma de 20.000 lei reprezentând contravaloarea avizelor specificate in 
certificatul de urbanism necesare in vederea emiterii autorizaŃiei de construire. S-a 
achitat suma de 9.817 lei. DiferenŃa de 10.183 lei urmează a fi achitată in luna aprilie 
2013. 

   
Au fost, de asemenea, depuse si neincasate: 

- In data de 31 ianuarie 2013 - Cererea de rambursare nr. 11 in valoare de 5.535.557,88 
lei şi în data de 29.03.2013 cererea de rambursare nr. 12 in valoare de 2.722.368,97 lei 
reprezentand lucrari executate in cadrul proiectului Centrul Multifunctional Craiova – 
Pavilion Central. 

- In data de 2 noiembrie 2012 - Cererea de rambursare nr. 7 in valoare de 8.874.631,82 lei 
reprezentand lucrari executate in cadrul proiectului Construirea unui pasaj suprateran în 
vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova - Realizare 
Pasaj denivelat suprateran peste intersecŃia de la km 0 a Municipiului Craiova in vederea 
preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucureşti – Bulevardul Nicolae Titulescu. 

- In data de 19.12.2012 – Prefinantarea 2 in valoare de 2.388.528,85 si in data de 
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26.02.2013 - Cererea de rambursare nr. 4 in valoare de 3.907.048,83 lei reprezentand 
lucrari executate in cadrul proiectului Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-
Vest a Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana 
Craiova (6 strazi). 

- In data de 31.01.2013 Cererea de rambursare nr. 7 in valoare de 2.231.212,11 lei, în 
data de 28.02.2013 Cererea de rambursare nr. 8 în valoare de 5.494.770,91 lei, în data 
de 29.03.2013 Cererea de rambursare nr. 9 în valoare de 2.361.837,35 lei, reprezentând 
lucrări executate în cadrul proiectului Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia străzii 
Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian. 

 

 
         Primar 

      Lia Olgu Ńa Vasilescu 
 
 

     Director Executiv, 
      Dorina Predus  

Sef Birou, 
Alina Rosca 

 
 

Intocmit, 
insp. Marius Chetoiu Insp. Oana Radulescu 
 
 
insp. Gabriel Mărgineanu  Insp. Elena Petrişor 



MUNICIPIUL CRAIOVA

Nr.

Capitol 

Bugetar
Denumire TRIM I

Valoare achitata 

la 31.03.2013

Diferenta fata de 

prevederi 

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Pielesti  (Asistenta tehnica+executie) 3.000 248 2.752

67.02.03.07
Reabilitare Camin Cultural Breasta  (Asistenta 

tehnica+executie)
3.000 248 2.752

67.02.05.03
Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul 

Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)
50.000 47.116 2.884

68.02.04
Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din 

mun. Craiova (asistenta tehnica + executie)
3.000 310 2.690

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in 

municipiul Craiova - proiectare
20.000 9.817 10.183

Cap. 68.02.  (Asistenta sociala)

5.073.000

Cap. 70.02.  (Loc., serv. si dezv. Publica)

1.000.000

1.108.000

241.000

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA  31.03.2013

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

Cap. 67.02.  (Cultura, recreere si religie)

Prevederi an 2013

Cap. 80.02.  (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

8.182.000



80.02.01.30
Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta 

tehnica+executie)
7.604.000 7.092.397 511.603

84.02.03.03

Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. 

A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Asistenta 

tehnica+executie)

10.272.000 8.900.173 1.371.827

84.02.03.03
Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al 

municipiului Craiova (Asistenta tehnica+executie)
905.000 848.015 56.985

31.015.000

14.700.000

905.000

Cap. 84.02 (Transporturi)



84.02.03.03

Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a 

Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in 

Zona Metropolitana Craiova (6 strazi) (Asistenta 

tehnica+executie)

7.787.000 6.759.260 1.027.740

84.02.50
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - 

asistenta tehnica+executie
2.000 408 1.592

84.02.03.02

Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru 

fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme 

industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta 

tehnica+executie)

20.000 18.919 1.081

TOTAL GENERAL 26.669.000 23.676.911 2.992.089

Sef Birou

Alina Rosca

Insp. Marius Chetoiu                                                       

Insp. Gabriel Margineanu

PRIMAR 

164.170.000

18.220.000

                                              Intocmit

                     DIRECTOR EXECUTIV                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV

                      NICOLAE PASCU                                                                                               DORINA PREDUS

12.001.000

18.729.000

LIA OLGUłA VASILESCU



-lei-

Observatii

S-a achitat cv comunicat presă începere 
proiect. DiferenŃa reprezintă economie 
din procedura de achiziŃie publică

S-a achitat cv comunicat presă începere 
proiect. DiferenŃa reprezintă economie 
din procedura de achiziŃie publică

S-a achitat cota 0,1% din valoarea 
autorizata a lucrarilor catre ISC

S-a achitat cv comunicat presă începere 
proiect. DiferenŃa reprezintă economie 
din procedura de achiziŃie publică.

S-a achitat contravaloare avizelor 
specificate in certificatul de urbanism 
necesare in vederea emiterii autorizatiei 
de construire, in suma de 9.817 lei. 
Diferenta de 10.183 lei urmeaza a fi 
achitata in luna aprilie 2013.



S-au achitat facturi aferente anului 2012 
reprezentând lucrări de execuŃie, servicii 
de dirigenŃie de şantier şi cotă ISC în 
sumă totală de 3.762.077,46 lei şi lucrări 
suplimentare facturate în luna martie, 
precum şi servicii de asistenŃă tehnică din 
partea proiectantului în sumă totală de 
3.330.319,50 lei. DiferenŃa reprezintă 
lucrări suplimentare contractate, dar care 
nu au fost executate având în vedere 
condiŃiile meteo nefavorabile.

S-au achitat facturi aferente anului 2012 si 
2013 reprezentând lucrări de execuŃie, 
servicii de dirigenŃie de şantier  în sumă 
totală de 8.891.011,34 lei și aviz racord 
pasaj subteran in suma de 9161,54 lei. 
Suma de 1.371.827 lei reprezintă 
diferență neachitată la factura de lucrări 
nr.53574/21.03.2013, urmând a fi achitată 
în trimestrul II

S-a achitat contravaloarea serviciilor de 
dirigentie santier (14.976 lei), lucrari 
suplimentare iluminat rutier bretele 
(280.265 lei), penalitati de intarziere 
aferente contractului de lucrari 
nr.45347/2011 (551.192 lei), cota 0.7% din 
valoarea lucrarilor de C+M catre ISC (1.582 
lei). Diferenta necheltuita reprezinta 
contravaloarea publicitatii finale 
obligatorii a proiectului (4.149 lei) ce va fi 
achitata in trimestrul II si economie in 
implementarea proiectului (52.836 lei).



S-au achitat facturi aferente anului 

2012 si 2013 reprezentând lucrări de 

execuŃie în sumă totală de 

6.587.084,481 lei, 0.7% ICLPUAT în 

sumă de 172.175,71 lei. Suma de 

1.027.740 lei reprezintă diferen țțțță 

neachitată la factura de lucrări 

nr.14965/04.03.2013, urmând a fi 

achitată în trimestrul II.

S-a achitat cv comunicat presă începere 
proiect in suma de 248,00 lei si aviz 
racord in suma de 159,46 lei.DiferenŃa 
reprezintă economie din procedura de 
achiziŃie publică

S-au achitat facturi aferente anului 2012 si 
2013 reprezentând Avize pentru 
Certificatul de urbanism în sumă de 
11.671,28 lei şi contravaloare panouri 
temporare incepere proiect în suma de 
7.247,38 lei. DiferenŃa reprezintă 
economie din procedura de achiziŃie 
publică.

insp. Oana Radulescu     

insp. Elena Petrişor



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 56720 /08.04. 2013 
 

R A P O R T 
privind execuŃia bugetară la data de 31 martie 2013,  

la activitatea  „Apă şi Canalizare”   
 

          Conform O.G.nr.21/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.515/2002 
sunt stabilite obligaŃiile şi răspunderile ce revin autorităŃilor publice locale pentru 
buna gospodărire a localităŃilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi 
curăŃenie pe tertoriul acestora.                                                 
              Pe activitatea -Canalizarea şi tratarea apelor reziduale capitolul 74.02.06. , 
pentru anul 2013 au fost alocaŃi 2 547 000 lei, iar pe primul trimestru  au fost 
repartizaŃi 1 138 000 lei astfel: 

1. Codul 20.01.04 -apa, canal, salubritate- 
               Pentru anul 2013 au fost alocaŃi 2 367 000 lei, iar pe primul trimestru au 
fost repartizaŃi 1 108 000 lei. Pînă la 31 martie 2013 s-au cheltuit 219 035, 00 lei astfel :     
 - pentru consumul de apă fântâni s-au plătit facturi aferente lunii decembrie 2012 
în valoare de 18 145 lei, în baza contractului nr. 6316/2012 încheiat cu S.C. Compania 
de Apă S.A. 
          - pentru  cantitatea de ape meteorice preluată la reŃeaua publică de canalizare s-au 
plătit facturi aferente lunii decembrie 2012 în valoare de 200 890 lei, în baza 
contractului nr. 6315/2012 încheiat cu S.C. Compania de Apă S.A. 
           Până la 31 martie 2013  pentru cele 2 activităŃi  nu au fost încheiate contracte 
pentru anul 2013, întrucât bugetul pe anul 2013 a fost aprobat în data de 28.03.2013. 

2. Codul 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 
    Pentru anul 2013 au fost alocaŃi 180 000 lei pentru finanŃarea serviciilor 

intervenŃii la inundaŃii. Pe primul trimestru au fost repartizaŃi 30 000 lei.Pînă la data 
de 31 martie 2013 nu s-au efectuat cheltuieli. 
               Suma totală plătit ă până la 31 martie 2013 pe capitolul 74.02.06 este de 
219 035, 00 lei. 
       Pe activitatea - Alimentari cu apă şi amenajări hidrotehnice capitolul 
70.02.05.02, cod 20.20  pentru anul 2013 au fost alocaŃi 150 000 lei, iar pe primul 
trimestru au fost repartizaŃi 50 000 lei . Pînă la data de 31 martie 2013 nu s-au 
efectuat cheltuieli. 

 
                   Director executiv adjunct,                                          Serviciu A.M.S.U.P, 
                       Alin Glavan                    Cristian  Smărăndăchescu                                                                                    
                                                                                              
 
 
                                                                                                          Intocmit, 
                                                                                                 insp. Corina ŞtefăniŃă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate  Publica 
Nr. 56729 /08.04.2013 
 
                                                

R A P O R T 
PRIVIND  EXECUTIA  BUGETARA  LA  31.03.2013  PRIVIND ACTIVITATEA  DE 

INTREłINERE GRĂDINI PUBLICE, ZONE VERZI, 
BAZE SPORTIVE ŞI DE  AGREMENT 

 
           În conformitate cu Legea 24/2007 cu modificările şi completările ulterioare , 
administrarea spaŃiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităŃile 
administraŃiei publice locale şi de alte organe împuternicite în acest scop.  
         Protectia spaŃiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este 
asigurată de către proprietarii si administratorii acestora şi prin intermediul instituŃiilor 
de ordine publică abilitate conform legislaŃiei in vigoare.  
            Prin administrarea spaŃiilor verzi se asigură :  
 a) protecŃia si conservarea spaŃiilor verzi  pentru menŃinerea biodiversităŃii lor;  
 b) menŃinerea si dezvoltarea funcŃiilor de protecŃie a spaŃiilor verzi privind apele, 
solul, schimbările climatice, menŃinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăŃii 
populaŃiei, protecŃiei mediului si asigurării calitătii vieŃii;  
 c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziŃiei si a calităŃii spaŃiilor verzi;  
 d) elaborarea si aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menŃinerea 
spaŃiilor verzi in starea corespunzătoare funcŃiilor lor;  
 e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrări pentru extinderea 
suprafeŃelor acoperite cu vegetaŃie;  
 f) extinderea suprafeŃelor ocupate de spaŃii verzi, prin includerea în categoria 
spaŃiilor verzi publice a terenurilor cu potenŃial ecologic sau sociocultural.  
    În conformitate cu Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.96/28.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, 
creditele bugetare repartizate pentru “activitatea de intreŃinere grădini publice, zone 
verzi, baze sportive şi de agrement “ capitolul 67.02.05.03  sunt de 18.374.000 lei . 
         Pe trimestrul I 2013  suma alocată este de 4.769.000 lei  astfel: 
          a) Pe codul 200130  suma alocată este de 4.331.000 lei . 
         De pe acest cod bugetar sunt finanŃate următoarele activităŃi: 
1. Amenajare, întreŃinere, înfrumuseŃare zone verzi . 
Activitatea este dată în administrarea RAADPFL Craiova prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006. 
    Au fost executate lucrări de curăŃire a zăpezii, tăieri de regenerare la arbuşti si 
garduri vii, tăieri de corecŃie la arbori şi arbuşti, lucrări de degajare a terenului de 
frunze si crengi, incărcat şi transport resturi vegetale, întreŃinere curăŃenie,lucrări de 
întreŃinere spaŃii verzi în asociaŃiile de proprietari, măturat alei, plantat material 



dendrofloricol, tratamente, administrarea manuală a ingrăşămintelor chimice. 
 Fondurile consumate până la 31.03.2013 pentru această activitate sunt de 3.760.456,00 
lei ( din care 1.517.875 lei facturi emise in decembrie 2012). 
 2. Activitatea de „administrare a Grădinii Zoologice „. 
 Suma cheltuită pentru această activitate este 223.469,00 lei ( din care 74.169,00 lei 
facturi emise în decembrie 2012). 
    Activitatea presupune  întreŃinerea a :  
         - 269 animale si păsări astfel: 
         -   27 animale carnivore,  
         -   42 omnivore,  
         -   36 ierbivore si  
         - 164 păsari decorative si carnivore. 
     IntreŃinerea Grădinii Zoologice a constat in : 
      - asigurarea hranei speciilor ce le adăposteşte care constă in : carcasa cabalină, 
bovină, carne neconformă, huroaie, grîu, porumb, srot de floarea soarelui, pâine, etc. 
       - cheltuieli cu personalul deservent,  
       - cheltuieli cu energia electrică, apa, curaŃenie,  
    - cheltuieli cu medicamentele (vaccinuri, alte medicamente obligatorii necesare 
îngrijirii speciilor de animale si păsări),  
3. Activitatea de „administrare a cimitirelor „ . 
   RAADPFL Craiova are şi în acest an în administrare un număr de 4 cimitire respectiv 
Cimitirul Craiova Nord, DorobănŃia, Sineasca şi Ungureni. Aceste cimitire se întind pe 
o suprafaŃă de cca. 55,62 ha. 
    In perioada analizată s-au executat lucrări de curaŃire a zăpezii si gheŃii la aceste 
cimitire si  lucrări de intreŃinere şi curăŃenie. 
   Pentru această activitate s-a cheltuit până la 31.03.2013 suma de  150.896,00 lei, 
suma reprezentând facturile aferente trimestrul IV 2012. 
  Fondurile cheltuite pe codul 20.01.30 „întreŃinere şi funcŃionare”  până la 
31.03.2013 sunt de 4.134.821,00 lei. 
    2. Pe codul 20.02. “ reparaŃii curente au fost repartizate pentru anul 2013 fonduri în 
valoare de   2.105.000 lei, din care, pe trimestrul I  438.000 lei. 
    De pe acest cod  este finanŃată activitatea de montare şi întreŃinere mobilier stradal 
dată în administrarea RAADPFL Craiova prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.56/2006. 

   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 banci de agremet, montat şi demontat căsuŃe lemn  amenajate. 
Suma cheltuită până la 31.03.2013 pe codul  20.02 – “reparaŃii curente”  este de 
172.033,00 lei  (din care 118.954,85 lei, facturi emise în  decembrie 2012). 
    Având în vedere cele de mai sus , situaŃia fondurilor bugetare la 31.03.2013 se 
prezintă astfel: 
          
 



  CAPITOLUL  67.02.05.03  - INTREłINERE GRĂDINI PUBLICE, ZONE VERZI, 
                             BAZE SPORTIVE ŞI DE  AGREMENT  
 
Denumire      cod  Denumire 

activitate  
Fonduri 
aprobate an 
2013 

Fonduri 
aprobate 
trim I 

Cheltuieli  
la 31.03.2013 

ObservaŃii 

20.01.30 -
"întreŃinere şi 
funcŃionare" 

 15.306.000,00 4.331.000,00 4.134.821,00  

     

 Amenajare, 
întreŃinere şi 
înfrumuseŃar
e zone verzi 

13.410.935,00 3.956.531,00   3.760.456,00  

 Administrare 
Grădina 
Zoologică 

944.169,00 223.469,00 223.469,00  

 Administrare
Cimitire 

950.896,00 151.000,00 150.896,00  

Total cod 
20.01.30 

 15.306.000,00 4.331.000 4.134.821,00 (din care facturi 
emise în dec. 
2012 
1.742.940,00 
 

20.02 "reparaŃii 
curente" 

 Montare şi 
întreŃinere 
mobilier 
stradal 

2.105.000,00 438.000 172.033,00  (din care 
facturi emise în 
dec.2012 
118.955,00 lei) 

Total cod 20.02  2.105.000,00 438.000 172.033,24  

 Total trim I   4.769.000,00 4.306.854,00  (din care 
facturi emise în 
dec. 2012  
1.861.895,00 
 

 
 
 
  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                       SERVICIUL  A.M.S.U.P. 
   ALIN GLAVAN                                                  CRISTIAN SMĂRĂNDĂCHESCU 
 
 
 
 
                                                                                        INTOCMIT, 
                                                                                 insp. TUDORIłA OLTEANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ECONOMICO-FINANCIAR Ă 
SERVICIUL BUGET 
Nr.62629/17.04.2013 
 
 
 
 

RAPORT  

PRIVIND EXECUłIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 AFERENTĂ TRIMESTRULUI  I AL 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 

la finele trimestrului I al anului 2013, se prezintă astfel: 

- lei - 
DENUMIRE INDICATORI PREVEDERE 

TRIM.I 
ÎNCASĂRI/PLĂłI 

VENITURI TOTAL, din care: 156.160.000 158.653.012 
-secŃiunea de funcŃionare 106.479.000 119.848.349 
-secŃiunea de dezvoltare 49.681.000 38.804.663 
CHELTUIELI TOTAL, din care: 156.614.000  117.254.177 
-secŃiunea de funcŃionare 106.479.000 88.552.615 
-secŃiunea de dezvoltare 50.135.000 28.701.562 

 

ExecuŃia veniturilor bugetului local  se prezintă pe cele două secŃiuni, 

funcŃionare şi dezvoltare, la finele trimestrului I, astfel: 
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Veniturile secŃiunii de funcŃionare: 

 I. Veniturile proprii  previzionate a se încasa la bugetul local provenind din 

impozite şi taxe locale pentru trim. I al anului 2013, au fost de 51.036.000 lei, 

realizându-se 51.035.776 lei, ceea ce reprezintă 100 %, structurate pe categorii de 

venituri, astfel:  

A) veniturile fiscale realizate au fost în sumă de 45.331.307 lei  faŃă de 

42.863.000 lei suma prevazută în buget, ceea ce reprezintă o realizare de 105,76 %. 

Veniturile fiscale au fost realizate şi depăşite la anumite categorii de venituri cum 

ar fi: impozitul pe teren persoane fizice, impozitul pe clădiri persoane fizice, impozit şi 

taxa pe teren persoane  juridice, impozitul şi taxa pe teren persoane fizice, impozitul pe 

mijloacele de transport persoane fizice şi juridice, impozit pe terenul din extravilan, alte 

impozite şi taxe pe proprietate, impozit pe mijloace de transport persoane fizice, alte 

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau desfăşurarea de activităŃi. 

Totodată, s-au înregistrat şi nerealizări faŃă de prevederile bugetare la următoarele 

categorii de venituri: impozit pe profit, impozitul şi taxa pe clădiri persoane juridice, 

taxe judiciare de timbru, taxe hoteliere, impozitul pe spectacole, taxe şi tarife pentru 

eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare, impozit pe mijloacele de transport 

persoane juridice. 

B) veniturile nefiscale realizate pe primul trimestru din anul 2013 au fost de 

5.704.469 lei faŃă de 8.173.000 lei suma prevăzută în buget, ceea ce reprezintă o 

realizare de doar 69,80 %. 

Au fost înregistrate nerealizări  la următoarele categorii de venituri: vărsăminte 

din profitul net al regiilor autonome, societăŃilor şi companiilor naŃionale, venituri din 

concesiuni, venituri din aplicarea prescripŃiei extinctive, venituri din contribuŃia 

părinŃilor sau susŃinătorilor legali pentru întreŃinerea copiilor în creşe, venituri din taxe 

extrajudiciare de timbru, venituri din amenzi şi alte sancŃiuni aplicate potrivit 

dispoziŃiilor legale, vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităŃile instituŃiilor publice, 

taxe speciale şi alte venituri. 

 Aceste venituri nefiscale sunt relativ greu de realizat datorită faptului că ele nu 

pot fi fundamentate cu precizie, ele realizându-se doar în urma unor servicii efectuate, a 
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unui profit realizat, a unor contraprestaŃii care nu pot fi controlate (acŃiuni la instanŃele 

judecătoreşti, taxe de examinare, înmatriculări auto, tranzacŃii imobiliare etc). 

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

39.168.968 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 112,32%, respectiv 42.705.804 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 98,66 %, respectiv 1.057.595 lei. 

IV.  SubvenŃiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporŃie de 94 %, din 

prevederea bugetară de 82.000 lei fiind încasată suma de 77.088 lei, defalcată pe 

destinaŃii astfel: 

-lei- 

Denumire Prevederi Încasări 

- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu 

lemne, cărbuni, combustibil petrolier 
77.000 72.801 

- finanŃarea sănătăŃii 5.000 4.287 

TOTAL 82.000 77.088 

 
Veniturile secŃiunii de dezvoltare: 

I.Veniturile proprii ale acestei secŃiuni sunt în cuantum de 93.570 lei şi provin din 

valorificarea unor bunuri ale instituŃiilor publice şi ale domeniului privat al statului, 
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venituri din vânzarea unor bunuri aparŃinând domeniului privat al statului dar şi din 

depozite speciale pentru construcŃii de locuinŃe. Pentru această categorie de venituri nu 

există prevedere bugetară deoarece  potrivit art. 29 din OUG 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale, acestea se 

pot cuprinde în buget numai după încasarea lor.  

II.  SubvenŃiile  de la alte nivele administraŃii 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 113,09 %, din prevederea bugetară de 6.256.000 lei fiind încasată suma de 

7.075.111  lei. 

III.   Sumele primite de la UE în contul plăŃilor efectuate au fost în sumă de 15.738.982 

lei faŃă de o prevedere de 18.123.000 lei reprezentând 85,65 %.  

 

��� 

 

ExecuŃia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secŃiuni în trimestrul I al anului 
2013, se prezintă astfel: 
 
 

CAPITOLUL 51.02 – AUTORIT ĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE 
 

În trimestrul I, acestui capitol i  s-a alocat  pentru secŃiunea de funcŃionare suma 

de 6.685.000 lei . Pentru cheltuieli de personal  prevederea este de 4.200.000 lei şi s-au 

efectuat plăŃi în sumă de 3.904.275 lei, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii au 

fost efectuate plăŃi de 1.350.209 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 2.485.000 lei.  

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

de 7.639.000 lei şi  au fost efectuate plăŃi  în sumă de 247.490 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 teren cu S 709 mp, str.Ecaterina Teodoroiu nr.21 în sumă de 188.391 lei. 
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CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 
 

În cadrul secŃiunii de funcŃionare  au fost efectuare plăŃi la nivelul prevederilor 

bugetare de 170.000 lei sub formă de transferuri curente către Serviciului Public 

Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor.  
 

CAPITOLUL 55.02 - TRANZAC łII PRIVIND DATORIA  
PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 

 

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

valoare de 1.384.542 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 

2.580.000 lei.  

În vederea  finanŃării activităŃii PoliŃiei Locale, suma de 2.080.000 lei s-a folosit 

pentru plata drepturilor salariale ale personalului angajat şi pentru asigurarea bunei 

funcŃionari a instituŃiei menŃionate. 
 

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂłĂMÂNT 
 
 

Pentru secŃiunea de funcŃionare  a fost alocată suma de 40.225.000 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 

34.231.131 lei pentru bunuri şi servicii în sumă de 5.595.063 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 107.407 lei finanŃate din venituri poprii. 

De asemenea au fost recuperate plăŃi din anii precedenŃi în sumă de 35.327 lei. 



6 
 

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

625.000 lei, utilizându-se 623.651 lei pentru plata unor obiective de investiŃii în 

continuare la Colegiul „Ştefan Odobleja” şi GrădiniŃa Nicolae Romanescu. 

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

nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea totală aferentă primului trimestru al 

anului 2013 de 1.603.000 lei  s-a achitat suma de 70.442 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) - 4.487 lei. 

  

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE 
 

 

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

3.050.000 lei, din care a fost achitată suma de 2.785.291 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 1.686.661 lei; 

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

Clinic Municipal „Filantropia” şi Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase şi 

Pneumoftiziologie „Victor Babeş” în sumă de 1.097.000 lei ; 

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

recoltare Craiova în sumă de 1.630 lei. 
 

CAPITOLUL 67.02 -  CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 
 

SecŃiunii de funcŃionare i s-a alocat suma de 9.592.000 lei. 

În trimestrul  I  s-au efectuat plăŃi în sumă de  4.357.000 lei, sub formă de 

transferuri pentru instituŃiile de cultură şi sport din Municipiul Craiova după cum 

urmează: 
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-lei- 

Teatrul Liric „Elena Teodorini” 1.189.000 

Teatrul de Copii şi Tineret”Colibri” 219.000 

Filarmonica „Oltenia 1.065.000 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 306.000 

Casa de Cultura „Traian Demetrescu 69.000 

Sport Club Municipal Craiova 1.509.000 

TOTAL 4.357.000 

 

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

sportive şi de agrement s-a utilizat suma de 4.306.854 lei. În perioada ianuarie-martie 

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 

în sumă de 3.760.456 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 172.033 lei. 

 Pentru activitatea de administrare şi întreŃinere a Grădinii Zoologice a fost 

achitată suma de 223.469 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 150.896 lei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

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

documentaŃiei pentru demararea procedurii de reamenajare a Grădinii zoologice din 

Craiova (PT+ex.) cofinanŃare PMC. 
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La titlul 56 „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare din prevederea aferentă trimestrului I în sumă de 56.000 lei s-au achitat 

următoarele: 

- cota de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor către ISC în sumă de  47.115 

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

Tineretului din Municipiul Craiova ” 

- 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 

trimestrul I a fost de 11.000 lei, din care a fost utilizată suma de 4.700 lei, după cum 

urmează: 

� 3.700 lei ajutoare de urgenŃă acordate unui număr de 6 familii şi 

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

economice şi medicale deosebite; 

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

cheltuielile cu înhumarea a 2persoane 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 31.03.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 162 lei; 
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♦ Pentru înhumarea persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără 

susŃinători legali cât şi pentru cele neidentificate, pentru trimestrul I al anului 2013 a 

fost alocată suma de 6.000 lei, din care au fost efectuate plăŃi în valoare de 5.063 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 din trim.I au fost de 77.000 fiind consumată suma de 

48.352 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 primul trimestru al anului 

2012 a fost aprobată suma de 3.230.000 lei şi utilizată suma de 1.983.920 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 

trimestrului I al anului 2013 de 2.544.960 lei cu respectarea prevederilor bugetare 

pentru drepturile salariale ale unui număr de 445 asistenŃi personali ai persoanelor cu 

handicap-grav pentru copii şi adulŃi şi pentru 629 beneficiari de indemnizaŃie pentru 

persoane cu handicap grav. 

♦ Au fost acordate 5.332 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 315.660 lei. 

♦ Căminului  pentru Persoane Vârstnice  i s-au alocat pe trimestrul I transferuri 

curente în sumă de  900.000 lei necesare achitării drepturilor salariale şi a cheltuielilor 

materiale de întreŃinere şi funcŃionare a instituŃiei.  

♦ AsociaŃiei „The European House” i s-au alocat pe trimestrul I fonduri în sumă 

de 20.000 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 acordată a fost utilizată în trimestrul I al acestui 
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an pentru plata drepturilor salariale şi a cheltuielilor de întreŃinere şi funcŃionare a 

asociaŃiei. 

♦ 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 primul trimestru al anului 2013 i-a fost alocată suma de 75.000 lei în 

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

♦ Proiectului „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova” care are ca 

obiect de activitate acordarea de servicii sociale primare persoanelor cu vârsta peste 60 

de ani  i-a fost alocată pe primul trimestru al anului în curs suma de 61.000 lei, din care 

a fost consumată suma de 56.167 lei.  

Scopul urmărit de proiect este oferirea de servicii sociale de calitate unui număr 

minim de 150 persoane vârstnice din municipiul Craiova care şi-au pierdut parŃial sau 

total autonomia bio-psiho-socială, în vederea prevenirii instituŃionalizării în centrele 

socio-medicale.  

♦ „Centrul de Zi-Sprijin pentru Vârstnicii abandonaŃi de familie” realizat prin 

proiectul cu aceeaşi denumire pe fonduri Phare oferă servicii sociale persoanelor 

vârstnice instituŃionalizate în cadrul Căminul pentru persoane Vârstnice Craiova. Din 

suma de 8.000 lei aprobată în timestrul I, au fost efectuate plăŃi pentru cheltuieli 

salariale de 3.705 lei.  

MenŃionăm că activitatea celor două proiecte de mai sus a fost preluată de 

Serviciul public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe începând cu 

23.01.2013. 

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

trimestrul I al anului  2013 a fost aprobată pentru finanŃarea acestei activităŃi de 

protecŃie şi asistenŃă socială au fost efectuate plăŃi în sumă de 152.918 lei. 

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

Craiova  au fost aprobate credite bugetare în sumă de 895.000 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 771.283 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 3.246.000 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 2.709.220 lei. 

De asemenea, a fost plătită suma de  213.522 lei pentru lucrări de sistematizarea 

circulaŃiei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 
 

Prevederile bugetare pe trimestrul I la titlul „Cheltuieli de capital” au fost de 

3.895.000 lei şi s-au efectuat plăŃi în sumă de 2.838.348 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 2.565.523 lei; 
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- “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului informaŃional 

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

227.824 lei. 

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

Pentru celelalte obiective de investiŃii cuprinse la acest capitol de cheltuieli nu au 

fost efectuate plăŃi deoarece procedurile de licitaŃie sunt în curs de derulare.  

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

achitat suma de 9.817 lei pentru proiectul “Creşterea eficienŃei energetice a blocurilor 

de locuinŃe în municipiul Craiova - proiectare”. 
 

CAPITOLUL 74.02 – PROTECłIA MEDIULUI 
 

SecŃiunea de funcŃionare: 

A) activitatea de salubrizare 

La acest subcapitol a fost prevăzută suma de 4.704.000 lei din care s-au efectuat 

plăŃi de  4.383.349 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 

Deoarece nu s-au încheiat contractele pe anul în curs, bugetul fiind aprobat la 

finele lunii martie 2013, a fost achitată doar suma de 219.036 lei aferentă facturilor lunii 

decembrie faŃă de o prevedere de 1.138.000 lei pentru consumul de apă al fântânilor şi 

cişmelelor de pe domeniul public şi  preluarea apelor meteorice la sistemul de 

canalizare.  

SecŃiunea de dezvoltare: 

La această secŃiune s-a achitat suma de 876.923 lei pentru următoarele obiective: 

- „Amenjare adăpost pentru câini, et.I (ex) - 829.803 lei; 

- SF Alimentare cu apă şi canalizare cartier Veterani – 20.460 lei;  
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- SF Alimentare cu apă potabilă şi reŃetele de canalizare ape pluviale în zona 

delimitată de străzile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina şi Brestei în sumă de 

26.660 lei. 
 

CAPITOLUL 80.02 – ACłIUNI GENERALE  
ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 

 

SecŃiunea de dezvoltare: 

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

nerambursabile (FEN) postaderare” au fost în sumă de 7.604.000 lei, din care s-au 

efectuat plăŃi de 7.092.397 lei pentru proiectul „Centru Multifunctional Craiova - 

Pavilion Central (asistenta tehnica+executie” achitându-se facturi aferente anului 2012 

reprezentând lucrări de execuŃie , servicii de dirigenŃie de şantier şi cotă ISC. De 

asemenea s-au achitat şi lucrări suplimentare facturate în luna martie, precum şi servicii 

de asistenŃă tehnică din partea proiectantului. În 31.03.2013 s-a depus cererea de 

rambursare nr.11 în sumă de 5.535.558 lei şi în data de 29.03.2013 s-a depus cererea de 

rambursare nr.12 în sumă de 2.722.368,97 lei reprezentând lucrări executate în cadrul 

proiectului. 

 

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 

trimestrul I al anului 2013 a fost prevăzută sumă de 8.876.000 lei şi a fost achitată suma 

de 3.876.000 lei. 

La SecŃiunea de dezvoltare  au fost efectuate plăŃi în sumă de 348.095 lei pentru 

modernizarea punctelor termice şi a sistemului centralizat de distribuŃie a energiei 

termice din municipiul Craiova (PT+ex.) . 
 

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI 
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La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de 16.290.000 lei la secŃiunea 

de funcŃionare şi 23.022.000 lei la secŃiunea de dezvoltare. 

 SecŃiunea de funcŃionare: 

În primul trimestru al anul 2013,  pentru activitatea de reparaŃii şi întreŃinere 

străzi, alei şi parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăŃi în sumă de 4.999.797 

lei. 

A fost achitată suma de 544.925 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 3.485.000 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, a fost rambursată o 

rată de capital în sumă de 1.013.934 lei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 
În cadrul „cheltuielilor de capital” a fost achitată suma de 26.177 lei pentru  PT 

Reabilitare Pasaj rutier Electroputere din  prevederea trimestrului I 2013 de 27.000 lei. 

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

(FEN) postaderare”, din prevederea totală aferentă primului trimestru al anului 2013 de 

18.986.000 lei  s-a achitat suma de   16.519.777 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.) – 8.900.173 lei, reprezentând 

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

lunile februarie şi martie 2013 au fost depuse cererile de rambursare nr.7,8 şi 9 în sumă 

totală de 10.087.820 lei. 
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  -„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 trimestrul I al anului 2013 a fost prevazută suma de 905.000  lei, 

fiind achitată suma de 848.015 lei, achitându-se astfel contravaloarea serviciilor de 

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

la ISC. DiferenŃa faŃă de prevedere o reprezintă contravaloarea publicităŃii finale 

obligatorii a proiectului şi se va achita în trim.II, precum şi economie la proiect. În data 

de 2.11.2012 a fost depusă cererea de finanŃare nr.7 în valoare de 8.874.632 lei 

  -„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 6.759.260 lei pentru facturi aferente anului 2012 

şi pentru lucrări executate în 2013. În data de 19.12.2012 s-a  depus cererea de 

prefinanŃare în sumă de 2.388529 lei şi în data de 26.02.2013a fost depusă cererea de 

rambursare nr.4 în valoare de 3.907.049 lei. 

  -„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 ; 

  -„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 11.921 lei pentru facturi 

aferente anului 2012, precum şi pentru plăŃile anului 2013, respectiv avize pentru 

obŃinerea certificatului de urbanism şi contravaloare panouri temporare începere proiect.  

Analizând execuŃia bugetară pe trimestrul I al anului 2013 la cele 2 secŃiuni se 

constată următoarele: 

Veniturile proprii din impozite şi taxe aferente trimestrului I au fost realizate în 

proporŃie de 105,77 % datorită faptului că în anul 2013un număr mare de contribuabili 

şi-au achitat până la 31 martie impozitele pentru întregul an, pentru a beneficia de 

bonificaŃia acordată în cuantum de 10% din impozitul datorat în conformitate cu H.C.L. 

448/2011, ceea ce presupune o scădere a veniturilor rămase de încasat  până la finele 

anului, proporŃional cu bonificaŃia acordată.  
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La cheltuieli, secŃiunea de funcŃionare, s-a realizat în proporŃie de  83,16 %, 

adică au fost efectuate plăŃi în sumă de 88.552.615  lei faŃă de o prevedere bugetară de 

106.479.000 lei.  

La secŃiunea de dezvoltare au fost efectuate plăŃi în sumă de 28.701.562  lei faŃă 

de o prevedere bugetară de 50.135.000 lei. 

MenŃionăm că în trimestrul I  al anului 2013 au fost efectuate plăŃi în limita a 

1/12 din prevederea anului 2012, în conformitate art. 40 din Legea nr.273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, deoarece  bugetul de venituri şi cheltuieli a fost  

aprobat în 28 martie 2013. 

FaŃă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local  al  Municipiului 

Craiova aprobarea execuŃiei bugetului local pe primul trimestru al anului 2013, conform 

anexelor 1 şi 2 ataşate la prezentul raport. 

 
 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
PRIMAR, 

                                                  LIA OLGUłA VASILESCU 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,  ŞEF SERVICIU,  
NICOLAE PASCU  DANIELA MILITARU 

 
 



ANEXA NR.1 

VENITURI 
-lei- 

Denumire indicatori 
Prevederi 

sem.I 
Încasări 

sem.I 
TOTAL VENITURI: 156.160.000 158.653.012 
VENITURILE SECłIUNII DE FUNC łIONARE: 106.479.000 119.848.349 

I.Venituri proprii, total din care: 52.822.000 52.735.894 
*Venituri din impozite şi taxe locale 51.036.000 51.035.776 
*Sume alocate de DirecŃia de Sănătate  Publică pentru 
finanŃarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară 
din unităŃile de învăŃământ din Municipul Craiova 

1.780.000 1.694.218 

*DonaŃii şi sponsorizări 6.000 5.900 

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

39.783.000 39.168.968 

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

36.436.000 35.853.254 

     - 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 

32.542.000 32.446.280 

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

3.894.000 3.406.974 

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

1.800.000 1.781.363 

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

1.366.000 1.363.365 

- ajutorul pentru încălzirea locuinŃei pentru beneficiarii de 
ajutor social 

1.000 986 

- serviciul public comunitar de evidenŃa persoanelor  170.000 170.000 

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

10.000 0 

III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 39.094.000 43.763.399 



IV.SubvenŃii , din care: 82.000 77.088 
- SubvenŃii pentru compensarea cresterilor neprevizionate 
ale preturilor la combustibili 

0 
0 
 

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

77.000 72.801 

- SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii 5.000 4.287 
V. Alte transferuri voluntare 0 0 

VI.V ărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru 
finanŃarea secŃiunii de dezvoltare 

-25.302.000 -15.897.000 

VENITURILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE: 49.681.000 38.804.663 

I.Venituri proprii 0 93.570 
II. SubvenŃii  6.256.000 7.075.111 
- SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale 
necesare susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din FEN 
postaderare 

6.256.000 7.075.111 

III. Sume primite de la UE în contul plăŃilor efectuate 18.123.000 15.738.982 

IV.V ărsăminte din secŃiunea de functionare 25.302.000 15.897.000 

 

 

Ordonator principal de credite, 

Primar, 

Lia OlguŃa Vasilescu 

 

                Director executiv,                                                              Şef Serviciu, 

                   Nicolae Pascu                                                              Daniela Militaru  

 

 

  

 



ANEXA NR.2

-lei -

Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod Prevederi Pl ăŃi

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 156.614.000 117.254.177

01 CHELTUIELILE SECłIUNII DE FUNCłIONARE 49.02-SF 106.479.000 88.552.615

1 Autorit ăŃi executive 51.02 6.685.000 5.243.319
cheltuieli de personal 51.02.10 4.200.000 3.904.275
bunuri şi servicii 51.02.20 2.485.000 1.350.209
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

51.02.85.01 0 -11.165
2 Servicii publice generale 54.02 170.000 170.000

Servicii publice comunitare de eviden Ńa persoanelor, 
din care: 170.000 170.000

transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 54.02.51.01 170.000 170.000
3 Tranzac Ńii privind datoria public ă şi împrumuturi 55.02 1.487.000 1.384.542

bunuri şi servicii 55.02.20 17.000 16.134
dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 1.470.000 1.368.408

4 Ordine public ă şi siguran Ńă naŃional ă 61.02 2.580.000 2.080.000
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 61.02.51.01 2.580.000 2.080.000
Poli Ńia local ă 2.580.000 2.080.000
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 61.02.51.01 2.580.000 2.080.000

5 ÎnvăŃământ 65.02 40.225.000 39.898.274
cheltuieli de personal 65.02.10 34.342.000 34.231.131
bunuri şi servicii 65.02.20 5.746.000 5.595.063
alte cheltuieli 65.02.59 137.000 107.407
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

65.02.85.01 0 -35.327

6 Sănătate 66.02 3.050.000 2.785.291
cheltuieli de personal 66.02.10 1.705.000 1.686.661
bunuri şi servicii 66.02.20 48.000 1.630
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 66.02.51.01.

01
1.297.000 1.097.000

7 Cultur ă, recreere şi religie 67.02 9.592.000 8.663.854
bunuri şi servicii 67.02.20 4.769.000 4.306.854
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 67.02.51.01 4.823.000 4.357.000

8 Asigur ări şi asisten Ńă social ă 68.02 8.436.000 6.882.552
cheltuieli de personal 68.02.10 2.129.000 2.002.604
bunuri şi servicii 68.02.20 201.000 191.756
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 68.02.51.01 1.160.000 1.052.918
asistenŃă socială 68.02.57 4.851.000 3.540.436
alte cheltuieli 68.02.59 95.000 95.000
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

68.02.85.01 0 -162

9 Locuin Ńe, servicii şi dezvoltare public ă 70.02 3.246.000 2.922.742
bunuri şi servicii 70.02.20 3.246.000 2.922.742

10 Protec Ńia mediului 74.02 5.842.000 4.602.385
bunuri şi servicii 74.02.20 5.842.000 4.602.385

11 Combustibili şi energie 81.02 8.876.000 3.876.000

CHELTUIELI



Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod Prevederi Pl ăŃi

subvenŃie - total, din care: 81.02.40 8.876.000 3.876.000
     *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 8.876.000 3.876.000

12 Transporturi 84.02 16.290.000 10.043.656
bunuri şi servicii, din care 84.02.20 9.791.000 5.544.722
     *abonamente pensionari 791.000 544.925
     *străzi, drumuri şi poduri 9.000.000 4.999.797
     *proiect "modern RAT" 0
subvenŃii 84.02.40 5.485.000 3.485.000
rambursări de credite interne 84.02.81 1.014.000 1.013.934

02 CHELTUIELILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 50.135.000 28.701.562

1 Autorit ăŃi executive 51.02 7.639.000 247.490
cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 7.639.000 247.490

2 ÎnvăŃământ 65.02 2.228.000 694.093
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 65.02.56 1.603.000 70.442
active nefinanciare 65.02.71 625.000 623.651

3 Sănătate 66.02 750.000 0
transferuri de capital 66.02.51.02 750.000 0

4 Cultur ă, recreere şi religie 67.02 714.000 48.135
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 67.02.56 56.000 47.611
cheltuieli de capital 70.02.71 658.000 524

5 Asigur ări şi asisten Ńă social ă 68.02 3.000 310
programe cu finanŃare din FEN postaderare 68.02.56 3.000 310

6 Locuin Ńe, servicii şi dezvoltare public ă 70.02 3.915.000 2.848.165
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 70.02.56 20.000 9.817
cheltuieli de capital 70.02.71 3.895.000 2.838.348

7 Protec Ńia mediului 74.02 2.885.000 876.923
cheltuieli de capital 74.02.71 2.885.000 876.923

8 Ac Ńiuni generale economice, comerciale şi de munc ă 80.02 7.604.000 7.092.397
programe cu finanŃare din FEN postaderare 80.02.56 7.604.000 7.092.397

9 Combustibili şi energie 81.02 1.375.000 348.095
cheltuieli de capital 81.02.71 1.375.000 348.095

10 Transporturi 84.02 23.022.000 16.545.954
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 84.02.56 18.986.000 16.519.777
cheltuieli de capital 84.02.71 4.036.000 26.177

                 Director executiv, Şef serviciu,
                    Nicolae Pascu Daniela Militaru

Ordonator principal de credite,

Primar,



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia Administra Ńie Publică şi AsistenŃă Socială 
Nr .52659/09.04.2013 

 
 
 
 

R A P O R T 
privind execuŃia bugetară la 31.03.2013  
 la Capitolul 68.02 – AsistenŃă Socială 

 

 

În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobată suma de 

150.000 lei pentru plata ajutoarelor de urgenŃă, ajutoarelor de deces şi ajutoarelor 

băneşti  pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, în conformitate cu Legea 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  pentru plata ajutorului de urgenŃă şi ajutorului de deces este  

de 100.000 lei din care, până la data de 31.03.2012, a fost utilizată  suma de 4700 

lei, după cum urmează: 

          -  3700 lei ajutoare de urgenŃă acordate unui număr de 6 familii şi persoane 

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

medicale deosebite; 

          - 1000 lei ajutor de deces acordat pentru acoperirea unei părŃi din cheltuielile 

cu înhumarea a 2 persoane 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 31.03.a.c. a fost consumată suma de 986 lei, fiind 

acordată unui număr de 7 persoane.  



  Pentru înhumarea persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri 

mici, fără susŃinători legali cât şi pentru cele neidentificate, a fost alocată în 

bugetul de venituri şi cheltuieli suma de 25.000 lei.  Până la data de 31.03.a.c., au 

fost efectuate plăŃi în acest sens în valoare de 5063 lei pentru 10 persoane care au 

fost identificate în aceste situaŃii. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.70/2011 privind  măsurile de 

protecŃie socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plăŃii ajutorului 

bănesc pentru încălzirea locuinŃei cu lemne altele decât cele ale beneficiarilor de 

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

pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială Dolj, autoritatea locală efectuând plata drepturilor 

băneşti. Creditele bugetare aprobate în anul 2013 pentru plata acestor drepturi sunt 

de 200.000 lei,  fiind consumată suma de 48.352 lei, aferentă  lunilor decembrie 

2012 şi  ianuarie  2013. 

Potrivit O.U.G.  nr. 70/2011 privind  măsurile de protecŃie socială în 

perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L nr.378/2011, pentru anul 2013 a fost 

aprobată în bugetul local suma de 6.000.000 lei din care până la 31.03.2013 s-au 

efectuat plăŃi în sumă de 1.983.919,51 lei pentru consumatorii vulnerabili care 

utilizează pentru încălzirea locuinŃei energie termică.  

Prin aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată s-au efectuat plăŃi 

până la 31.03.2013 la nivelul de 2.544.960 lei   pentru 445 asistenŃi personali ai 

persoanelor cu handicap grav – copii şi adulŃi, respectiv 629 beneficiari de 

indemnizaŃie pentru persoane cu handicap grav. 

Au fost acordate un număr de 5332 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 315.660 lei. 



De la bugetul local au mai fost finanŃate, în baza parteneriatelor, unităŃi 

şi acŃiuni de asistenŃă socială şi anume: 

1. AsociaŃia European House căreia i s-au alocat în acest an fonduri în 

sumă de 120.000 lei pentru asistarea unui număr de 52 de tineri cu dizabilităŃi 

asistaŃi şi rezidenŃi în unităŃi de asistenŃă socială ale asociaŃiei, proveniŃi din 

cămine, abandonaŃi de familii dezorganizate sau orfani. Creditul  bugetar  utilizat 

până la data de 31.03.a.c. pentru plata drepturilor salariale şi a cheltuielilor de 

întreŃinere şi funcŃionare a asociaŃiei este de 20.000 lei. 

2.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 trimestrele următoare. 

3. 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. 

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 trimestrele următoare. 

    4. Prin HCL 257/2006 s-a aprobat Acordul de Parteneriat cu 

Arhiepiscopia Craiovei şi AsociaŃia “Vasiliada” în vederea depunerii Proiectului  

având ca obiect înfiinŃarea “ Centrului Social de UrgenŃă Sfântul Vasile pentru 

persoanele fără adăpost din Municipiul Craiova”, finanŃat de Ministerul Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale, în cadrul Programului de Interes NaŃional 



“Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre 

sociale de urgenŃă”.  

ContribuŃia Consiliului Local al Municipiului Craiova stabilită prin H.C.L. 

257/2006 şi prevăzută în bugetul proiectului, este atât în natură respectiv imobilul 

situat in Str. Râului nr. 42 cât şi  în  suportarea costurilor de funcŃionare  aprobate, 

în  cuantum de 300.000 lei pe an. 

Astfel, fondurile  alocate în acest an, pentru AsociaŃia Vasiliada în 

vederea suportării costurilor de funcŃionare ale Centrului sunt în cuantum de 

300.000 lei din care până la 31.03.2013 a fost consumată suma de  75.000 lei. 

 Proiectul  Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova are ca  

obiect de activitate acordarea de servicii sociale primare persoanelor singure cu 

vârsta peste 60 de ani.   

Scopul urmărit a fost oferirea de servicii sociale de calitate unui număr 

minim de 150 persoane vârstnice din municipiul Craiova care şi-au pierdut parŃial 

sau total autonomia bio-psiho-socială, în vederea prevenirii instituŃionalizării în 

centrele socio-medicale. 

Creditele bugetare aprobate în anul 2013 pentru această activitate sunt de 

61.000 lei, iar suma  consumată  în acest sens a fost de 56.167 lei pentru plata 

drepturilor salariale .MenŃionăm că activitatea acestui proiect a fost preluată de 

către Serviciul Public Management Spitale,Cabinete Medicale şi Creşe începând cu 

23.01.2013. 

Centrul de Zi-Sprijin pentru Vârstnicii abandonaŃi de familie realizat prin 

proiectul cu aceeaşi denumire pe fonduri Phare oferă servicii sociale persoanelor 

vârstnice instituŃionalizate în cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Medico - 

Socială Craiova. 

Din suma de 8.000 lei aprobată pentru  anul 2013,   a fost consumată suma 

de 3.705 lei pentru plata drepturilor salariale. MenŃionăm că activitatea acestui 



proiect a fost preluată de către Serviciul Public Management Spitale,Cabinete 

Medicale şi Creşe începând cu 23.01.2013. 

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. 

În anul 2013 a fost aprobată pentru finanŃarea acestei activităŃi de protecŃie 

şi asistenŃă socială suma de 630.000 lei fiind efectuate plăŃi până la 31.03.2013  în 

cuantum de 152.918 lei. 

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioana Stoian 

  

      ŞEF SERVICIU,                ŞEF BIROU, 

       Elena Trifu     Gabriel Danciu 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr. 52659/

- lei -

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 51 trim. I achitata faŃă de prev.

AchiziŃie cu montaj sistem topirea gheŃii şi
zapezii de pe acoperiş, streşini, jgheaburişi
burlane la imobilul din str. A.I.Cuza nr.7
Craiova 

60.000 59.099 901
contract încheiat /economie după 

derularea contractului

Achizitie scanner 15.000 0 15.000
pregătirea documentaŃiei pentru 

demararea procedurii de achiziŃie 
de către Serviciul Informatică 

AchiziŃie tehnică de calcul 40.000 0 40.000
pregătirea documentaŃiei pentru 

demararea procedurii de achiziŃie 
de către Serviciul Informatică 

AchiziŃie teren cu S 2091 mp, tarlaua 27 756.000 0 756.000
hotărâre definitivă şi irevocabilă; 

plata în luna aprilie /DirecŃia 
Patrimoniu

Achizitie teren cu S 709 mp, str. Ecaterina
Teodoroiu nr. 21 (fost 19 bis)

235.000 188.391 46.609
contract încheiat /economie după 

derularea contractului

AchiziŃie teren cu S = 3,03 ha Balta
CraioviŃa

6.486.000 0 6.486.000
pregătirea documentaŃiei pentru 
licitaŃie a raportului de evaluare 

de către DirecŃia Patrimoniu

Consolidare imobil Casa Căsătoriilor
(DALI)

15.000 0 15.000
pregătirea documentaŃiei pentru 
demararea procedurii de către 
Serviciul InvestiŃii şi AchiziŃii 

Consolidare sediu PMC, A.I.Cuza nr.7 (
ET+DALI+PT)

10.000 0 10.000

pregătirea documentaŃiei pentru 
demararea procedurii de achiziŃie 

de către DirecŃia Elaborare şi 
Implementare Proiecte 

Aport al CLM Craiova pentru autoritatea
delegata in vederea capitalizarii operatorului
din contractul de delegare capital social
pentru Compania de Apa Oltenia

14.000 0 14.000 -

Aport la patrimoniul Salubris Dolj 8.000 0 8.000 -

TOTAL CAP. 51 7.639.000 247.490 7.391.510

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 67 achitata faŃă de prev.

CHELTUIELI EVIDENTIATE IN BUGET

DIRECTIA  INVESTITII, ACHIZIłII ŞI LICITA łII 
SERVICIUL INVESTITII ŞI ACHIZIłII

   RAPORT DE PERFORMANTA
(executia bugetara)

trimestrul I  al anului  2013 
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Reamenajare Grădina Zoologică Craiova
(PT+ex) - cofinanŃare PMC

550.000 524 549.476

pregătirea documentaŃiei pentru 
demararea procedurii de achiziŃie 

de către Serviciul InvestiŃii şi 
AchiziŃii 

Remenajare locuri de joaca pentru copii
(ET+DALI+PT)

108.000 0 108.000

pregătirea documentaŃiei pentru 
demararea procedurii de achiziŃie 
de către Serviciul Administrare şi 
Monitorizare Servicii de Utilitate 

Publică 

TOTAL CAP. 67 658.000 524 657.476

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

70 achitata faŃă de prev.

(SF) - LocuinŃe colective cu regim de
înălŃime maxim P+10, str. Dimitrie Gerota
nr.2

44.000 42.160 1.840
contract încheiat/economie după 

derularea contractului

Înlocuire conductă staŃia de apă Bordei -
(PT)

21.000 21.000 contract în derulare

Reabilitare conducta Izvarna – Craiova,
zona Vart (PT)

18.000 0 18.000 contract în   derulare

Reabilitarea, modernizareaşi extinderea
sist. de iluminat public în mun. Craiova

2.846.000 2.565.523 280.477 contract în derulare

(SF ) Privind concesionarea Serviciului de
iluminat public în mun. Craiova

50.000 0 50.000
pregătirea documentaŃiei pentru 

demararea procedurii de achiziŃie 

SF Pentru trecerea în subteran a reŃelelor
aeriene

50.000 0 50.000

pregătirea documentaŃiei pentru 
demararea procedurii de achiziŃie 
de către Serviciul Administrare şi 
Monitorizare Servicii de Utilitate 

Publică 

Studiu de oportunitate pentru trecerea în
subteran a reŃelelor aeriene

20.000 0 20.000

pregătirea documentaŃiei pentru 
demararea procedurii de achiziŃie 
de către Serviciul Administrare şi 
Monitorizare Servicii de Utilitate 

Publică 

Studiu de oportunitate privind
concesionarea Serv. Iluminat public Craiova

20.000 20.000

pregătirea documentaŃiei pentru 
demararea procedurii de achiziŃie 
de către Serviciul Administrare şi 
Monitorizare Servicii de Utilitate 

Publică 

Extindere Cimitir Ungureni (ex) 3.000 2.841 159
contract încheiat/ economie după 

derularea contractului
Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si
realizarea sistemului informational privind
constituirea bancii de date urbane in
municipiul Craiova

617.000 227.824 389.176
contract în derulare/ act adiŃional 

nr.4/2013

Realizare PUZ - Restudierea funcŃionalităŃii
şi a reglementărilor urbanistice din zona
cuprinsă între str. Râului , str. Dimitrie
Gerota , str. C-tin Severeanu

13.000 13.000
au fost obŃinute avizele, de plătiti 

studiu geotehnic şi taxa RUR

PUZ Reconsiderare funcŃională a zonei în
condiŃiile necesităŃilor investiŃionale - zona
Lunca Jiului

10.000 10.000
pregătirea documentaŃiei pentru 

demararea procedurii de achiziŃie 
de către DirecŃia Urbanism

PUZ Craiova Nord zona Lacul Tanchiştilor -
taxe şi avize

13.000 13.000
pregătirea documentaŃiei pentru 

demararea procedurii de achiziŃie 
de către DirecŃia Urbanism

Reactualizare zona prin PUZ - Creare
locuinŃe colective str. Caracal nr.132

50.000 0 50.000
pregătirea documentaŃiei pentru 

demararea procedurii de achiziŃie 
de către DirecŃia Urbanism

PUZ  Construire locuinŃe - zona Hanul Roşu 50.000 0 50.000
pregătirea documentaŃiei pentru 

demararea procedurii de achiziŃie 
de către DirecŃia Urbanism

2 FP-59-05, vers. 01



PUZ Parcul Nicolae Romanescu 40.000 0 40.000
pregătirea documentaŃiei pentru 

demararea procedurii de achiziŃie 
de către DirecŃia Urbanism

Refacere şi modernizare Sala Polivalentă
4000 de locuri - avize

30.000 0 30.000
documentele pentru plată în curs 
de aprobare -  Serviciul InvestiŃii 

şi  AchiziŃii

TOTAL CAP.  70 3.895.000 2.838.348 1.056.652

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii
74 achitata faŃă de prev.

Amenajare adăpost pentru câini, et.I (ex) 2.826.000 829.803 1.996.197 contract în derulare

Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele
cuprinse intre: 1) str. G. Enescu si str.
Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera
Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str.
Paraului (PT + ex)

11.000 0 11.000

pregătirea documentaŃiei pentru 
demararea procedurii de achiziŃie 

de către Serviciul InvestiŃii şi 
AchiziŃii  

SF Alimentare cu apă şi canalizare pluvială
cartier Veterani

21.000 20.460 540
contract încheiat/ economie după 

derularea contractului

S.F. Alimentare cu apa potabila si retele de
canalizare ape pluviale pe zona delimitata
de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-
tin Gherghina si Brezei

27.000 26.660 340
contract încheiat /economie după 

derularea contractului

TOTAL CAP. 74 2.885.000 876.923 2.008.077

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii
Cap. 81 achitata faŃă de prev.

Modernizare puncte termice in mun.
Craiova, proiectare, automatizare,
contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si
instalatii –( PT+ex.) : P.T. 9 Calea Buc,
P.T. Mihai Viteazu, P.T.Sărari - S.C. Termo
Craiova SRL - cofinanŃare PMC

940.000 169.461 770.539 contract în derulare

Modernizare sistem centralizat de
distributie a energiei termice la
consumatorii finali din mun. Craiova –
(PT+ex.) P.T.8 Calea Bucureşti - S.C.Termo 

435.000 178.634 256.366 contract în derulare

TOTAL CAP. 81 1.375.000 348.095 1.026.905

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii
Cap. 84 achitata faŃă de prev.

AchiziŃie autobuze noi 825.000 825.000

documentele pentru plată în curs 
de aprobare -  Serviciul 

Administrare şi Monitorizare 
Servicii de Utilitate Publică 

Plată credite bancare pt. 17 autobuze noi, 21 
autobuze second-hand şi 12 tramvaie second-
hand - RAT Craiova

2.581.000 2.581.000

documentele pentru plată în curs 
de aprobare -  Serviciul 

Administrare şi Monitorizare 
Servicii de Utilitate Publică 

SF Amenajarea unui sens giratoriu la
intersecŃia b-dul Ghe. ChiŃu cu str. Caracal

15.000 0 15.000
pregatirea documentelor pentru 

demararea procedurii de achiziŃie -  
Serviciul Administrare şi 

Monitorizare Servicii de Utilitate 
Deschidere, aliniereşi lărgire str. A.I.Cuza (
exproprieri)

588.000 0 588.000
documentele pentru plată în curs 
de aprobare -  DirecŃia Juridică

PT Reabilitare Pasaj rutier Electroputere 27.000 26.177 823
contract încheiat /economie după 

derularea contractului
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TOTAL CAP. 84 4.036.000 26.177 4.009.823

TOTAL GENERAL 20.488.000 4.337.557 16.150.443

 Director executiv,
Anamaria Mihaela Covaci

 Întocmit,
insp. Laura Georgescu
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