
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

   
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2013 

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

28.03.2013; 
Având în vedere raportul nr.47464/2013 întocmit de Direcţia Economico - 

Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013;  

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.5/2013, Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, şi Legii 
nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare;  

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: 
a) total venituri – 575.058,00 mii lei (376.097,00 mii lei – veniturile secţiunii 

de funcţionare şi 198.961,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli – 575.512,00 mii lei (376.097,00 mii lei – cheltuielile 

secţiunii de funcţionare şi 199.415,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare), 

conform anexelor nr.1- 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2013, a excedentului aflat în sold la finele 

anului 2012, în sumă de 454,00 mii lei, după cum urmează: 
a) 2,00 mii lei pentru finanţarea proiectului „Parteneriat activ pentru integrare 

reuşită pe piaţa municii (Colegiul Ştefan Odobleja Craiova), reprezentând 
prefinanţare acordată în anul 2012 şi neutilizată; 

b) 452,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru 
câini, etapa I, execuţie”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului 
de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

       INIŢIATOR,          AVIZAT, 
          PRIMAR,            SECRETAR, 

      Lia – Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 



 
 



 1 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ECONOMICO – FINANCIAR Ă 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 47464/22.03.2013 
 
 
 
 
 

R A P O R T  
P R I V I N D  A P R O B A R E A  B U G E T U L U I  

D E  V E N I T U R I  Ş I  C H E L T U I E L I   
P E  A N U L  2 0 1 3  

 
 
 
 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 

2013 s-a întocmit în conformitate cu legislaŃia în vigoare, respectiv Legea privind 

finanŃelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013 şi Legea responsabilităŃii fiscal-

bugetare nr.69/2010. 

 Conform Legii nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, bugetele 

locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne, bugetele fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din 

bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale. La întocmirea acestor bugete s-au 

avut în vedere  următoarele: 

   - proiectul de buget s-a întocmit în vederea aprobării, pe cele 2 secŃiuni, 

(funcŃionare şi dezvoltare) asigurându-se în totalitate fondurile necesare secŃiunii de 

funcŃionare (65,40 % din total buget), restul resurselor  alocându-se secŃiunii de 

dezvoltare (34,60 %). 

- veniturile proprii din impozite şi taxe locale au fost prevăzute în sumă 

108.470,00 mii lei, la nivelul încasărilor din anul anterior, deoarece în ultimii 2 ani 

acestea au fost realizate într-un procent mai mic de  97 % din prevedere bugetară. 

Sumele estimate a fi încasate din impozite şi taxe locale în anul 2013 sunt 
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fundamentate în nota nr.40946 /12.03.2013, înaintată de către DirecŃia de Impozite şi 

Taxe (anexa 1a). 

 - în conformitate cu Legea privind FinanŃele Publice Locale nr. 273/2006 , cu 

modificările şi completările ulterioare din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat 

la nivelul fiecărei unităŃi administrativ – teritoriale, se alocă lunar, o cotă de 41,75 % 

la bugetele locale, fondurile estimate a se încasa pe anul 2013 la nivelul realizărilor 

din anul anterior pe anul 2013 în sumă de 145.395,00 mii lei. 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi 

Legii nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, DirecŃia Generală a 

FinanŃelor Publice Dolj, cu adresa nr.34014/28.02.2013, ne-a comunicat sumele 

repartizate instituŃiei noastre pentru anul 2013, după cum urmează: 

 

♦ sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor descentralizate  

165.156,00  mii lei 

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

40,00 mii lei 

♦ sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrare 

45,00 mii lei 

 

Conform actelor normative în vigoare, în cursul anului 2013, sunt alocate 

subvenŃii de la alte nivele ale administraŃiei publice, cu destinaŃie specială, după cum 

urmează:  

�susŃinerea derulării proiectelor finanŃate din FEN postaderare; 

�acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolier,  

�subvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii, 

O altă sursă o constituie sume primite de la UE în contul plăŃilor efectuate. 

Având în vedere prevederile  OUG nr.162/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare privind transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate de 

Ministerul SănătăŃii către autorităŃile administraŃiei publice locale au fost estimate 

sumele ce vor fi alocate de la DirecŃia de Sănătate Publică pentru finanŃarea 
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cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităŃile de învăŃământ şcolare şi 

universitare în sumă de 6.960,00 mii lei; 

         În acelaşi timp s-au prevăzut distinct credite bugetare destinate stingerii plăŃilor 

restante la finele anului anterior pentru care se întocmeşte bugetul.  

Excedentul bugetar în sumă de 454,00 mii lei, aflat în sold la finele anului 2012, 

se va folosi în anul bugetar 2013 în exclusivitate pentru finanŃarea secŃiunii de 

dezvoltare. 

Ordonatorii de credite au obligaŃia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate să 

asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor 

cu finanŃare internaŃională; 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2013 la întocmirea 

bugetului local de venituri şi cheltuieli s-a Ńinut seama de următoarele: 

- au fost alocate sume cu prioritate pentru investiŃii noi sau în continuare aferente 

proiectelor finanŃate din fonduri externe nerambursabile; 

-se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite 

bugetare de la titlul „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare” la celelalte alineate şi articole de cheltuieli, cu excepŃia realocărilor între 

aceste poziŃii; 

- se interzice ordonatorilor de credite recepŃionarea de servicii, lucrări şi produse 

peste valoarea maximă calculată şi notificată. 

La întocmirea listei de investiŃii s-a Ńinut cont de faptul că ordonatorilor de credite 

le este interzisă redistribuirea creditelor bugetare neutilizate la obiectivele de la 

investiŃii noi sau în continuare la poziŃia „Alte cheltuieli de investiŃii” (achiziŃii 

imobilier, dotări independente, cheltuieli pentru S.P.F.,S.F.,P.T, cheltuieli pentru 

expertize şi proiectare, consultanŃă şi asistenŃă tehnică). 

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a facut cu încadrarea în nivelul maxim 

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al municipiului Craiova, 

repartizat pentru anul 2013, conform Ordinul comun al Ministerului FinanŃelor Publice 

şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi AdmninistraŃiei Publice nr.248/246/2013. 
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Sinteza bugetului local al Municipiului Craiova pe anul 2013, detaliată pe 

secŃiuni şi  surse de venituri, iar la cheltuieli pe secŃiuni, capitole de cheltuială şi titluri 

se prezintă astfel: 

-mii lei- 
A. VENITURI TOTALE, din care:  575.058,00  
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 376.097,00 
 I. Venituri proprii, provenite din: 115.436,00 
- Venituri din impozite şi taxe 108.470,00 
-Sume alocate de DirecŃia de Sănătate Publică pentru finanŃarea 
cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităŃile de 
învăŃământ din Municipiul Craiova 

6.960,00 

II. Cote defalcate din impozitul pe venit – 41,75  % 145.395,00 
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

45,00 

III.Dona Ńii şi sponsorizări 6,00 
IV. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  167.696,00 
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, 
din care: 

165.156,00 

-pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământul 
preuniversitar de stat 

148.180,00 

�pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământ 131.704,00 

�pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2, lit.b)-e) din Legea 
educaŃiei naŃionale nr.1/2011 

16.476,00 

-hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile de 
învăŃământ preuniversitar 9.376,00 

-pentru finanŃarea drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaŃii lunare 

6.676,00 

-pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate 924,00 

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 40,00 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Jud. Dolj   2.500,00                         

V.SubvenŃii 
SubvenŃii de la alte nivele ale administraŃiei publice, din care: 218,00 

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu 
lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 

200,00 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii 18,00 

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

-52.693,00 
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SecŃiunea de dezvoltare, din care: 198.961,00 

I.SubvenŃii, din care: 48.292,00 

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 
susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din FEN postaderare 

48.292,00 

II.Sume primite de la UE  în contul plăŃilor efectuate 
97.976,00 

III.V ărsăminte din secŃiunea de funcŃionare 51.993,00 

CHELTUIELI  TOTALE, din care: 575.512,00  
- SecŃiunea de funcŃionare 376.097,00 
- SecŃiunea de dezvoltare 199.415,00 
1.Autorit ăŃi publice şi acŃiuni externe 32.451,00 
SecŃiunea de funcŃionare 24.056,00 
SecŃiunea de dezvoltare 8.395,00 
2.Alte servicii publice generale 874,00 
SecŃiunea de funcŃionare 874,00 
3.TranzacŃii privind datoria public ă şi împrumuturi -12.655,00 
SecŃiunea de funcŃionare -12.655,00 
4.Ordine publică şi siguranŃă naŃională 9.494,00 
SecŃiunea de funcŃionare 9.494,00 
5.ÎnvăŃământ 170.126,00 
SecŃiunea de funcŃionare 165.680,00 
SecŃiunea de dezvoltare 4.446,00 
6.Sănătate 13.370,00 
SecŃiunea de funcŃionare 11.900,00 
SecŃiunea de dezvoltare 1.470,00 
7.Cultură, recreere şi religie 51.324,00 
SecŃiunea de funcŃionare 37.899,00 
SecŃiunea de dezvoltare 13.425,00 
8.Asigurări şi asistenŃă socială 33.431,00 
SecŃiunea de funcŃionare 28.358,00 
SecŃiunea de dezvoltare 5.073,00 
9.LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică 45.020,00 
SecŃiunea de funcŃionare 12.826,00 
SecŃiunea de dezvoltare 32.194,00 
10.ProtecŃia mediului 27.322,00 
SecŃiunea de funcŃionare 22.720,00 
SecŃiunea de dezvoltare 4.602,00 
11.AcŃiuni generale economice şi de muncă 21.432,00 
SecŃiunea de funcŃionare 775,00 
SecŃiunea de dezvoltare 20.657,00 
12.Combustibil şi energie 17.374,00 
SecŃiunea de funcŃionare 15.908,00 
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SecŃiunea de dezvoltare 1.466,00 
13.Transporturi 165.949,00 
SecŃiunea de funcŃionare 58.262,00 
SecŃiunea de dezvoltare    107.687,00 

 

��� 

 

În structură economică, cheltuielile bugetului local pe anul 2013,  sunt redate 

după cum urmează: 

 

51.02 – AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE 

 

Cheltuielile propuse pentru anul 2013 la acest capitol se ridică la suma de 

32.451,00 mii lei, conform anexei nr. 2. În secŃiunea de funcŃionare s-a prevăzut suma 

de 15.900,00 mii lei destinată plăŃii drepturilor salariale şi a contribuŃiilor aferente 

acestora pentru personalul instituŃiei, 10 % din totalul hotărârilor judecătoreşti 

câştigate în instanŃă conform OUG 71/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 

indemnizaŃiile membrilor Consiliului Local. La titlul „Bunuri şi servicii” s-a prevăzut 

suma de  8.156,00 mii lei pentru plata cheltuielilor de întreŃinere şi gospodărire a 

serviciilor din cadrul Primăriei (sediul central, sediul A.I.Cuza nr.1, DirecŃia AsistenŃă 

Socială, DirecŃia Taxe şi Impozite din PiaŃa Centrală, sediul din CraioviŃa Nouă, Sala 

Polivalentă) constând în cheltuieli pentru încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, 

poştă, telefon, fax, furnituri de birou, reparaŃii curente şi alte servicii prestate, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

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

8.395,00 mii lei, pentru obiectivele nominalizate în lista de investiŃii (anexa 15). 

Cheltuielile evidenŃiate mai sus sunt justificate în fundamentările din anexele nr. 

2a şi 2b. 

 

54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 
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Se propune alocarea sumei de 874,00 mii lei  în secŃiunea de funcŃionare  ca 

transferuri pentru Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor (anexa 3). 

 

55.02 – TRANZACłII PRIVIND DATORIA PUBLIC Ă ŞI ÎMPRUMUTURI 

 

La acest capitol a fost prevăzută  în cadrul secŃiunii de funcŃionare plata 

dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate  în sumă de  6.586,00 

mii lei , precum şi plăŃi din anii prececedenŃi şi recuperate în aniul curent de-19.241,00 

mii lei, reprezentând TVA recuperat de la Compania de Apă pentru investiŃii, conform 

anexei nr. 4 şi a fundamentărilor din anexele nr. 4 a, b, c, d. 

 

61.02 – ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ 

 

La acest capitol s-a propus alocarea  sumei totale de 9.494,00mii lei la secŃiunea 

de funcŃionare  conform anexei nr. 5, astfel: 

� 9.430,00 mii lei pentru finanŃarea activităŃii PoliŃiei Locale - salarii, restanŃe 

salariale şi sume aferente hotărârilor judecătoreşti în cuantum de 10 % conform OUG 

71/2009 cu modificările şi completările ulterioare, cheltuieli de funcŃionare şi 

întreŃinere (anexa nr. 5); 

� 64,00 mii lei pentru întreŃinerea, verificarea şi repararea sistemului de alarmare 

din  Municipiului Craiova şi a adăposturilor de protecŃie civilă existente(anexa nr.5a).  

 

65.02 – ÎNVĂłĂMÂNT 

 

În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr.1/2011 finanŃarea 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar cuprinde finanŃarea de bază, finanŃarea 

complementară şi finanŃarea suplimentară. Consiliile locale pot contribui din bugetele 

proprii la finanŃarea de bază şi complementară a unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat. 
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Pentru anul 2013 la acest capitol, s-a propus alocarea sumei de 170.126,00 mii 

lei, conform anexei nr.6, din care : 

� SecŃiunea de funcŃionare: 

   - pentru cheltuielile de personal a fost prevăzută suma de 131.704,00 mii lei 

pentru plata salariilor şi suma de 9.376,00 mii lei pentru plata sumelor aferente 

hotărârilor judecătoreşti în cuantum de  10 %,conform OUG 71/2009 cu modificările 

şi completările ulterioare, aferente personalului din învăŃământul preuniversitar de stat 

(sursa de finanŃare a acestor cheltuieli constituind-o sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată); 

     - pentru bunuri şi servicii s-a propus alocarea sumei de 23.200,00 mii lei pentru 

cheltuielile de întreŃinere şi gospodărire, diverse materiale de curăŃenie, alte cheltuieli 

autorizate prin dispoziŃii legale, precum şi reparaŃii curente la clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar din Municipiul Craiova pe 

anul curent. MenŃionăm că sursa de finanŃare a acestei categorii de cheltuieli este 

constituită din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 16.476,00 mii 

lei şi venituri proprii ale Consiliului Local în sumă de 6.724,00 mii lei. 

- bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanŃarea 

complementară,  în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului EducaŃiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, beneficiari fiind elevii de la 

cursurile cu frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de stat. Cuantumul şi numărul 

burselor de performanŃă, merit, studiu şi de ajutor social pentru anul şcolar 2012-2013 

a fost aprobat prin HCL nr.187/31.10.2012. Suma alocată pentru această categorie de 

cheltuieli din venituri proprii pe anul 2013 este de 1.400,00 mii lei; 

- suma de 2.238,00 mii lei prevăzută pentru proiecte cu finanŃare din FEN 

postaderare este aferentă următoarelor proiecte: „Parteneriat activ pentru o integrare 

reuşită pe piaŃa muncii” (Colegiului Ştefan Odobleja Craiova) - 273,00 mii lei, „Acces 

la educaŃie de calitate şi competenŃe cheie pentru elevii din grupurile dezavantajate” 

(Grupului Şcolar Matei Basarab) - 1.291,00 mii lei, „Dezvoltare profesională în 3 paşi 

– informare, consiliere, practică (Colegiul NaŃional Elena Cuza) - 636,00 mii lei  şi 

„Stimulating Science and Tehnology competences through innovative means for 
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teaching and learning” (Colegiul NaŃional Nicolae Titulescu) - 36,00 mii lei, conform 

notelor de fundamentare 6 a,b,c,d. 

- cheltuielile de capital în sumă totală de 2.208,00 mii lei, fiind prezentate în 

programul de investiŃii din anexanr.15. 

 

66.02 – SĂNĂTATE 

 

Pentru anul 2013 s-a prevăzut suma de 13.370,00 mii lei, din care: 

� SecŃiunea de funcŃionare: 

       - Consiliul Local Craiova propune alocarea sumei de 4.850,00 mii lei, 

reprezentând transferuri din bugetul local pentru spitale şi anume : Spitalul Municipal 

Filantropia –3.000,00 mii lei, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie  Craiova – 950,00 mii 

lei şi Spitalul Clinic „Victor Babeş” Craiova –900,00 mii lei. 

     - Serviciului Public Creşe i-a fost repartizată suma de 7.012,00 mii lei , din care: 

6.800,00 mii lei pentru cheltuieli de personal şi 212,00 mii lei pentru bunuri şi servicii, 

sursa de finanŃare constituind-o transferuri  de la DirecŃia de Sănătate Publică Dolj în 

sumă de 6.960,00 mii lei, veniturile proprii ale bugetului local în sumă de 47,00 mii lei 

şi 5,00 mii lei din sponsorizări. Fundamentarea acestor cheltuieli este prezentată în 

nota de fundamentare  ataşată (anexa  7 c);  

      - De asemenea, tot de la  DirecŃia de Sănătate Publică Dolj urmează a se acoperi 

cheltuielile de personal pentru mediatorul sanitar în sumă de 18,00 mii lei(anexa 7 b). 

       - Centrului  Regional de Transfuzie Sanguină Craiova  i se propune suma de 20,00 

mii lei  reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport ale donatorilor de sânge 

din localitatea de domiciliu până la sediul centrului de recoltare Craiova, conform HG 

nr. 1364/04.10.2006 (anexa 7 a); 

� SecŃiunea de dezvoltare: 

Din veniturile proprii ale Consiliului Local au fost alocate transferuri de capital pentru 

finanŃarea investiŃiilor în sănătate în sumă de 1.300,00 mii lei pentru cele trei spitale 

de subordonare locală  conform anexei  7; 
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        - De asemenea, se propune alocarea  sumei de 70,00 mii lei la cheltuieli de 

capital pentru  SF construire corp Spital Municipal Filantropia(anexa 15), precum şi 

100,00 mii lei pentru proiectul FEN postaderare „Cresterea eficientei energetice a 

cladirilor publice – proiectare”. 

 

67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

 

 Cheltuielile propuse a se efectua pe anul 2013 la acest capitol de cheltuială se 

ridică la suma de 51.324,00 mii lei, conform anexei nr. 8, din care: 

� SecŃiunea de funcŃionare: 

- suma de 19.025,00 mii lei se propune a fi repartizată sub formă de transferuri 

către instituŃiile publice de cultură şi sport de sub autoritatea Consiliului Local Craiova 

şi anume: 

                                                                                                                -mii lei-  
• Teatrul Liric “Elena Teodorini” 5.150,00 
• Filarmonica Oltenia 4.800,00 
• Teatrul de Copii şi Tineret “Colibri “ 1.025,00 
• Ansamblul folcloric “Maria Tănase” 1.300,00 
• Casa de cultură “Traian Demetrescu” 350,00 
• Sport Club Municipal Craiova 6.400,00 

 

Cheltuielile unităŃilor de cultură sunt fundamentate în anexele nr. 8a – 8e. 

- de asemenea, se propune se alocarea  sumei de 500,00 mii lei pentru 

Arhiepiscopia Craiovei ( anexa nr. 8g). 

         - 18.374,00 mii lei pentru finanŃarea lucrărilor necesare pentru următoarele 

activităŃi:  întreŃinere, amenajare, înfrumuseŃare spaŃii verzi,  administrare Grădină 

zoologică din parcul Nicolae Romanescu, administrare şi întreŃinere cimitire din 

municipiul Craiova, montare şi întreŃinere mobilier stradal, achiziŃii de natura 

obiectelor de inventar, organizare şi amenajare festivităŃi de 1 Iunie, Zilele Craiovei, 

Orăşelul Copiilor, toate prezentate în anexa nr. 8f; 
� SecŃiunii de dezvoltare i s-a alocat suma de 11.475,00 mii lei pentru finanŃarea 

următoarelor proiecte cu finanŃare din FEN postaderare : 
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-  „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 

municipiul Craiova”(proiectare+asistenŃă tehnică+execuŃie) – 8.482,00 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural Pieleşti(asist.tehnică+execuŃie)-1.108,00 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural Mischii (asist. tehnică+execuŃie) - 606,00 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural Breasta (asist. tehnică+execuŃie) - 241,00 mii lei; 

- Reabilitare Teatru de vară din Parcul Nicolae Romanescu (asistenŃă 

tehnică+execuŃie) - 958,00 mii lei; 

- Amenajare de parcuri şi grădini publice în municipiul Craiova-Parcul Nicolae 

Romanescu(proiectare) - 80,00 mii lei. 

De asemenea, din veniturile proprii ale anului 2013 se propune finanŃarea la 

capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” a două obiective de investiŃii: Consolidare 

zid de sprijin Cimitirul Sineasca (PT+execuŃie) - 801,00 mii lei, reamenajare locuri de 

joacă pentru copii în Municipiul Craiova (ET+DALI+PT) în sumă de 354,00 mii lei şi 

Reamenajare Grădina zoologică Craiova - cofinŃare PMC –795,00 mii lei (anexa nr.15 

şi notele de fundamentare ataşate). 

 

                  ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ 

 

Pentru anul 2013 s-a propus alocarea sumei totale de  33.431,00 mii lei, conform 

anexei nr. 9, din care: 

� SecŃiunea de funcŃionare: 

- 4.450,00 mii lei reprezentând transferuri acordate Căminului pentru Persoane 

Vârstnice din Craiova pentru plata cheltuielilor cu salariile, întreŃinerea şi funcŃionarea 

unităŃii. 

- Serviciului Public Creşe din municipiul Craiova i se alocă suma de 3.430,00 mii 

reprezentând drepturi salariale, contribuŃiile aferente acestora şi cheltuielile cu bunuri 

şi servicii necesare desfăşurări a activităŃii insituŃiei, a celor 9 creşe de pe raza 

oraşului, precum şi a celor două activităŃi de asistenŃă socială preluate de instituŃie din 

luna februrie 2013, respectiv încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, carburanŃi, 
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materiale şi prestări servicii cu caracter funcŃional, precum şi alte cheltuieli autorizate 

prin lege (anexele 9 a,b); 

 - Consiliul Local Craiova are încheiate convenŃii şi parteneriate cu 4 asociaŃii şi  

fundaŃii din domeniul asistenŃei sociale: The European House, Centrul de zi 

„Dr.Innocenzo Fiore”, „Dincolo de Autism” şi Centrul Social de UrgenŃă Sf.Vasile 

pentru persoanele fără adăpost din Municipiul Craiova în sumă de 440,00 mii lei  

(anexa 9c); 

- având în vedere prevederile art. 118, alin. 1, lit. a din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, coroborat cu art. 4 din HG 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 OUG nr. 26/1997 republicată, potrivit cărora 

autoritatea locală participă financiar la activitatea de protecŃie a minorului aflat în 

dificultate în cuantum de 25% calculat la costul anual pentru copiii instituŃionalizaŃi şi 

daŃi în plasament maternal stabilit şi aprobat prin hotărâre de către Consiliul JudeŃean, 

se propune alocarea pentru anul 2013 a sumei de 630,00 mii lei cu această destinaŃie 

(anexa 9 c); 

      - drepturile asistenŃilor personali pentru copiii şi adulŃii cu handicap grav şi 

indemnizaŃiile lunare în sumă de  10.990,00 mii lei (anexa 9 c); 

       - contravaloarea abonamentelor gratuite acordate persoanelor cu handicap grav şi 

accentuat 1.974,00 mii lei (anexa  14a); 

- în conformitate cu OUG 70/2011privind măsurile de protecŃie socială în 

perioada sezonului rece,  din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prin 

Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale se vor acorda fonduri cu destinaŃie 

specială, suma propusă fiind de 200,00 mii lei, pentru acordarea ajutoarelor de 

încălzirea locuinŃei cu lemne  persoanelor cu venituri mici altele decât cele beneficiare 

de ajutor social (anexa 9 c); 

       -  ajutoare de urgenŃă conform Legii 416/2001 în sumă de 100,00 mii lei pentru 

familiile şi persoanele aflate în situaŃii de necesitate cauzate de calamităŃi naturale, 
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incendii,  accidente, ajutoare de înmormântare pentru persoanele beneficiare de venit 

minim garantat şi 25,00 mii lei pentru înhumarea persoanelor decedate din familiile 

beneficiare de ajutor social (anexa 9 c);  

       - potrivit OUG 70/2011  coroborat cu HCL 188/2012 pentru consumatorii 

vulnerabili din municipiul Craiova  care utilizează pentru încălzirea locuinŃei energie 

termică, se  acordă ajutoare lunare din bugetul local pe perioada  sezonului rece – 

noiembrie-martie, în sumă de 6.000,00 mii lei (anexa 9 c); 

        - de asemenea, tot din bugetul local s-au finanŃat pentru primele două luni ale 

anului  proiectele de asistenŃă socială:  „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din 

Craiova” în sumă de  61,00 mii lei şi „Centru de zi – Sprijin pentru vârstncicii 

abandonaŃide familie” în sumă de 8,00 mii lei (anexa 9 c). 

� SecŃiunea de dezvoltare: 

        La această secŃiune se află în derulare proiectul „Reabilitare şi modernizare 

Cămin pentru Persoane Vârstnice din Craiova” (asistenŃă tehnică+execuŃie) cu 

finanŃare FEN postaderare – 5.073,00 mii lei (anexa 9d). 

 

70.02 – LOCUINłE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

 

Suma propusă pentru anul 2013 de  45.020,00  mii lei  prevăzută în anexa nr. 10 

se va repartiza pe cele 2 secŃiuni, astfel: 

� SecŃiunea de funcŃionare:  

      Suma alocată pentru finanŃarea acestei secŃiunii este de 12.826,00 mii lei, din care 

3,00 mii lei plăŃi restante din anul 2012, defalcată astfel: 

   �  Iluminat public 9.515,00  mii lei 

   �  Sistematizarea circulaŃiei 1.525,00 mii lei 

   �  Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 150,00  mii lei 

   �  MRD – Fond de rezervă pentru dezvoltarea, 

întreŃinerea şi înlocuirea mijloacelor fixe 
1.636,00  mii lei 

Fundamentarea cheltuielilor pentru activităŃile de mai sus este prezentată în 

anexele nr. 10a – 10d. 
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� SecŃiunea de dezvoltare: 

� proiecte cu finanŃare din FEN postaderare  în sumă de 26.600,00 mii lei 

pentru următoarele proeicte: 

- „Amenajare şi revitalizare  Centrul istoric din municipiul Craiova” – 25.590,00 

mii lei; 

- „Creşterea eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe în municipiul Craiova - 

1.010,00 mii lei; 

Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Dolj – 

351,00 mii lei.(anexa 10 e);  

���� cheltuieli de capital – 5.243,00 mii lei pentru lucrări de investiŃii conform 

programului anual (anexele  15) şi a fundamentărilor ataşate. 

 

74.02 – PROTECłIA MEDIULUI 

 

Pentru anul 2013 fondurile propuse sunt  în valoare de 27.322,00 mii lei, 

repartizate astfel pe cele 2 secŃiuni: 

       � SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 22.720,00 mii lei, şi cuprinde: 

       ����salubritate – 20.173,00 mii lei (anexa 11 a); 

       ����canalizare şi tratarea apelor reziduale – 2.547,00 mii lei (anexa 11b); 

 � SecŃiunea de dezvoltare: 

� cheltuieli de capital – în sumă de 4.602,00 mii lei prezentate în programul de 

investiŃii şi în notele de  fundamentare ataşate(anexele 15,16). 

 

80.02 – ACłIUNI GENERALE ECONOMICE,  

COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 

 

La acest capitol s-a propus alocarea sumei de 21.432,00 mii lei în secŃiunea de 

dezvoltare conform anexei nr. 12 reprezentând proiecte cu finanŃare din FEN 

postaderare : 

- Centrul MultifuncŃional Craiova – Pavilion Central (14.700,00 mii lei);   
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- Centrul de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare (1.678,00 

mii lei),  

- Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelentă în afaceri Craiova (3.089,00 mii 

lei),  

- BUSINESS Center SUD Craiova (1.184,00mii lei), conform anexelor 12 

a,b,c,d,e,f la prezentul raport. 

 

81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 

 

Eliminarea subvenŃiilor de la bugetul de stat a condus la o majorare a preŃului 

energiei termice furnizate populaŃiei. Având în vedere prevederile HCL 8/2012, 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,  se propune alocarea sumei de 15.908,00 mii lei de la bugetul local ca 

subvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif la energia termică livrată 

populaŃiei din municipiul Craiova (anexa nr.13a).  

Pentru secŃiunea de dezvoltare s-a propus cuprinderea în lista de investiŃii a unor 

cheltuieli de capital în sumă de 1.466,00 mii lei pentru modernizarea punctelor termice 

din Municipiul Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, înlocuire utilaje, 

echipamente şi instalaŃii PT + execuŃie şi a sistemului centralizat de distribuŃie a 

energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova - cofinanŃare PMC, 

conform notelor de fundamentare anexate prezentul raport. 

 

84.02 – TRANSPORTURI 

 

Pentru anul 2013, se propune alocarea sumei de 165.949,00  mii lei, conform 

anexei nr.14, astfel:  

� SecŃiunea de funcŃionare:  

      Bunuri şi servicii – 58.262,00 mii lei, din care : 
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�pentru acordarea de facilit ăŃi pe mijloacele de transport în comun ale Regiei 

Autonome de Transport Craiova pentru anumite categorii de persoane, respectiv, 

pensionari, elevi, studenŃi conform HCL nr. 81/2012 - suma de  2.979,00 mii lei 

(anexa 14 a), din care plăŃi restante din anul 2012 de 164,00 mii lei; 

� întreŃinere şi reparaŃii străzi – suma de 35.000,00 mii lei,  fundamentate în 

anexa nr. 14b; 

� subvenŃie pentru gratuităŃile acordate potrivit Legii nr.42/1990 şi Legii 

nr.44/1994, în sumă de 16.227,00 mii lei ( anexa 14a). 

� rambursări de credite în sumă de 4.056,00 mii lei, aferentă împrumutului 

contractat cu BRD Craiova pentru realizarea unor obiective de investiŃii de interes 

public (anexa 4a); 

� SecŃiunea de dezvoltare: 

� proiecte cu finanŃare din FEN postaderare – 99.914,00 mii lei, pentru 

derularea următoarelor proiecte: 

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

respectiv cu str. Impăratul Traian” - asistenŃă tehnică+exec. - 31.015,00 mii lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de nord-vest a Polului de  creştere 

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

asistenŃă tehnică+exec” – 12.001,00 mii lei; 

 - „Pasaj denivelat suprateran peste intersecŃia de la km 0 al municipiului Craiova” 

- asistenŃă tehnică + exec. – 905,00 mii lei;  

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

creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”  - 

3 străzi – 18.574,00 mii 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 + exec. – 18.220,00 mii lei; 

 - „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului NaŃional – asistenŃă 

tehnic+execuŃie” -18.979,00 mii lei; 



 17

- „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” – proiectare – 220,00 

mii lei , conform notele de fundamentare ataşate. 

� cheltuieli de capital în sumă de 7.773,00 mii lei, obiectivele fiind nominalizate 

în programul de investiŃii anexat; 

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

Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, după cum 

urmează: 

� Total Venituri   - 575.058,00 mii lei ( 376.097,00 mii lei - veniturile secŃiunii de 

funcŃionare şi 198.961,00 mii lei veniturile secŃiunii de dezvoltare); 

 � Total Cheltuieli – 575.512,00 mii lei ( 376.097,00 mii lei - cheltuielile secŃiunii de 

funcŃionare şi 199.415,00 mii lei – cheltuielile secŃiunii de dezvoltare), conform 

anexelor 1-19 şi notelor de fundamentare ataşate la prezentul raport.  

De asemenea, propunem utilizarea în anul bugetar 2013 a excedentului aflat în 

sold la finele anului 2012 în sumă de 454,00 mii lei, după cum urmează: 

- 2,00 mii lei pentru finanŃarea proiectului „Parteneriat activ pentru o integrare 

reuşită pe piaŃa muncii” (Colegiului Ştefan Odobleja Craiova), reprezentând 

prefinanŃare acordată în anul 2012 şi neutilizată; 

- 452,00 mii lei pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare adăpost pentru 

câini, etapa I, execuŃie” 

 

 
 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
 PRIMAR, 

Lia OlguŃa Vasilescu 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,  ŞEF SERVICIU BUGET, 
 Nicolae Pascu  Daniela Militaru 

 



      Anexa nr. 1

mii lei
Nr. din care:

crt.
PlăŃi  restante 

2012

0 1 2 3 4 5 6 7 8
VENITURI TOTAL, din care: 626,780.00 561,935.00 575,058.00 0.00 689,932.00 720,737.00 750,600.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 358,817.00 379,948.00 376,097.00 0.00 417,534.00 432,843.00 449,291.00

I. Venituri proprii, total, din care: 117,997.00 114,641.00 115,436.00 0.00 121,202.00 123,990.00 126,842.00
 * Venituri din impozite şi taxe 111,740.00 108,470.00 108,470.00 0.00 113,894.00 116,514.00 119,194.00
 * DonaŃii şi sponsorizări 0.00 119.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 * Sume alocate de DirecŃia de Sănătate Publică pentru 
finanŃarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 
unităŃile de învăŃământ din Municipiul Craiova

6,257.00 6,052.00 6,960.00 0.00 7,308.00 7,476.00 7,648.00

II. Cote şi sume  din impozitul pe venit, total, din care: 158,865.00 145,658.00 145,440.00 0.00 165,901.00 166,967.00 168,885.00

   - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 158,625.00 145,395.00 145,395.00 0.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00

   - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  

pentru echilibrarea bugetelor locale 
40.00 40.00 45.00 0.00 76.00 92.00 115.00

   - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  

pentru echilibrarea bugetelor locale  primite de la Consiliul 

JudeŃean

200.00 223.00 0.00 0.00 200.00 210.00 215.00

III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din 
care:

124,070.00 141,299.00 167,696.00 0.00 178,774.00 182,740.00 192,632.00

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

123,231.00 135,842.00 165,156.00 0.00 176,083.00 179,979.00 189,793.00

FinanŃarea de bază a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 
de stat, din care:

113,894.00 126,491.00 148,180.00 0.00 151,652.00 155,076.00 158,790.00

 - pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământ 103,871.00 114,126.00 131,704.00 0.00 134,677.00 137,683.00 141,007.00

 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea 

educaŃiei naŃionale nr.1/2011
10,023.00 12,365.00 16,476.00 0.00 16,975.00 17,393.00 17,783.00

Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile de 
învăŃământ preuniversitar de stat

2,646.00 2,734.00 9,376.00 0.00 16,809.00 17,285.00 23,377.00

FinanŃarea drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaŃii lunare ale persoanelor cu 
handicap grav

5,264.00 5,264.00 6,676.00 0.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00

FinanŃarea cheltuielilor descentralizate 1,427.00 1,353.00 924.00 0.00 946.00 942.00 950.00
2. Sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale

39.00 4,040.00 40.00 0.00 66.00 75.00 91.00

3. Sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul JudeŃean

800.00 1,417.00 2,500.00 0.00 2,625.00 2,686.00 2,748.00

IV. SubvenŃii 596.00 116.00 218.00 0.00 229.00 235.00 241.00

SubvenŃii de la alte nivele ale administraŃiei publice, din care: 596.00 116.00 218.00 0.00 229.00 235.00 241.00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale 
unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale 
preturilor la combustibili

281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 
locuinŃei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier

300.00 101.00 200.00 0.00 210.00 215.00 220.00

SubvenŃii din bugetul de stat pt finantarea sănătăŃii 15.00 15.00 18.00 0.00 19.00 20.00 21.00

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

-118,951.00 -97,787.00 -52,693.00 0.00 -48,572.00 -41,089.00 -39,309.00

VI. Alte transferuri voluntare 76,240.00 76,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, din care: 267,963.00 181,987.00 198,961.00 0.00 272,398.00 287,894.00 301,309.00

I. Venituri proprii 0.00 911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. SubvenŃii, din care: 49,198.00 35,030.00 48,292.00 0.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00
SubvenŃii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 
electrice de termoficare

0.00 2,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SubvenŃii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 
susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din FEN postaderare

49,198.00 32,407.00 48,292.00 0.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii catre 
bugetele locale pentru finanŃarea investiŃiilor în sănătate

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Sume primite de la UE în contul plăŃilor efectuate 99,814.00 48,259.00 97,976.00 0.00 180,536.00 198,411.00 211,858.00

IV. Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare 118,951.00 97,787.00 52,693.00 0.00 48,572.00 41,089.00 39,309.00
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2012

Propuneri 2013

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

 pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016

Estimări 2016Denumirea indicatorilor Executie 2012 Estimări 2014 Estimări 2015
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Nr. din care:

crt.
PlăŃi  restante 

2012

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Buget iniŃial 

2012

Propuneri 2013 Estimări 2016Denumirea indicatorilor Executie 2012 Estimări 2014 Estimări 2015

CHELTUIELI TOTAL, din care: 640,281.00 574,982.00 575,512.00 3,131.00 689,932.00 720,737.00 750,600.00

SecŃiunea de funcŃionare 358,817.00 379,948.00 376,097.00 2,674.00 417,534.00 432,843.00 449,291.00

SecŃiunea de dezvoltare 281,464.00 195,034.00 199,415.00 457.00 272,398.00 287,894.00 301,309.00

51.02 AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE,  din care: 28,473.00 24,447.00 32,451.00 0.00 27,494.00 29,242.00 29,930.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 24,042.00 20,101.00 24,056.00 0.00 24,994.00 26,592.00 27,204.00

Cheltuieli de personal 14,000.00 13,991.00 15,900.00 0.00 16,095.00 17,579.00 17,472.00
Bunuri şi servicii 10,042.00 6,133.00 8,156.00 0.00 8,899.00 9,013.00 9,732.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4,431.00 4,346.00 8,395.00 0.00 2,500.00 2,650.00 2,726.00

Cheltuieli de capital 4,431.00 4,346.00 8,395.00 0.00 2,500.00 2,650.00 2,726.00

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 800.00 1,323.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

SecŃiunea de functionare, total, din care: 800.00 1,323.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

Cheltuieli de personal 0.00 592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bunuri şi servicii 0.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferuri curente 800.00 514.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

55.02
TRANZACłII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 
ÎMPRUMUTURI,din care:

-12,721.00 4,233.00 -12,655.00 0.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: -12,721.00 4,233.00 -12,655.00 0.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00

Bunuri şi servicii 820.00 431.00 64.00 0.00 60.00 54.00 49.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6,760.00 4,862.00 6,522.00 0.00 12,809.00 12,199.00 11,260.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -20,301.00 -1,060.00 -19,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ, din care: 8,200.00 8,455.00 9,494.00 0.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 8,200.00 8,455.00 9,494.00 0.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00

Bunuri şi servicii 250.00 50.00 64.00 0.00 67.00 69.00 71.00

Transferuri curente 7,950.00 8,405.00 9,430.00 0.00 9,430.00 9,700.00 10,563.00

65.02 ÎNVĂłĂMÂNT, din care: 137,350.00 145,869.00 170,126.00 688.00 179,085.00 183,635.00 194,238.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 129,691.00 140,512.00 165,680.00 234.00 176,585.00 180,985.00 191,363.00

Cheltuieli de personal 106,517.00 116,859.00 141,080.00 0.00 151,486.00 154,968.00 164,384.00

Bunuri şi servicii 21,674.00 23,169.00 23,200.00 234.00 23,699.00 24,617.00 25,471.00
Alte cheltuieli (burse) 1,500.00 660.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,508.00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 7,659.00 5,357.00 4,446.00 454.00 2,500.00 2,650.00 2,875.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 3,707.00 1,851.00 2,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 3,952.00 3,573.00 2,208.00 454.00 2,500.00 2,650.00 2,875.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66.02 SĂNĂTATE, din care: 11,542.00 13,573.00 13,370.00 0.00 13,319.00 15,422.00 16,097.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 9,770.00 12,047.00 11,900.00 0.00 11,819.00 13,722.00 14,147.00

Cheltuieli de personal 6,122.00 5,991.00 6,818.00 0.00 6,933.00 7,324.00 7,493.00
Bunuri şi servicii 205.00 100.00 232.00 0.00 236.00 248.00 254.00
Transferuri curente 3,443.00 5,975.00 4,850.00 0.00 4,650.00 6,150.00 6,400.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 1,772.00 1,526.00 1,470.00 0.00 1,500.00 1,700.00 1,950.00

Transferuri de capital 1,652.00 1,526.00 1,300.00 0.00 1,500.00 1,700.00 1,950.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 120.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 39,542.00 33,103.00 51,324.00 0.00 80,922.00 256,561.00 136,411.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 34,889.00 33,010.00 37,899.00 0.00 38,118.00 40,955.00 42,311.00

Bunuri şi servicii 18,795.00 16,105.00 18,374.00 0.00 18,593.00 19,037.00 20,191.00

Transferuri curente 15,494.00 16,605.00 19,025.00 0.00 19,025.00 19,215.00 19,417.00

Alte cheltuieli 600.00 300.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00

Rambursări de credite externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203.00 2,203.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4,653.00 93.00 13,425.00 0.00 42,804.00 215,606.00 94,100.00
Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 4,508.00 1.00 11,475.00 0.00 40,804.00 213,556.00 92,000.00

Cheltuieli de capital 145.00 92.00 1,950.00 0.00 2,000.00 2,050.00 2,100.00

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ,  din care: 26,732.00 23,885.00 33,431.00 7.00 33,416.00 29,253.00 29,688.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 26,671.00 23,842.00 28,358.00 7.00 28,591.00 29,253.00 29,688.00

Cheltuieli de personal 7,668.00 7,059.00 8,599.00 0.00 8,600.00 8,650.00 8,791.00

Bunuri şi servicii 968.00 719.00 800.00 0.00 800.00 800.00 879.00

Transferuri curente 4,980.00 4,748.00 5,080.00 0.00 5,302.00 5,409.00 5,519.00

AsistenŃă socială 12,625.00 10,935.00 13,449.00 7.00 13,459.00 13,964.00 14,069.00

Alte cheltuieli 430.00 413.00 430.00 0.00 430.00 430.00 430.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 61.00 43.00 5,073.00 0.00 4,825.00 0.00 0.00

Proiecte cu finantare din FEN postaderare 61.00 43.00 5,073.00 0.00 4,825.00 0.00 0.00

70.02 LOCUINłE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,  din care: 34,133.00 25,048.00 45,020.00 3.00 70,081.00 21,547.00 22,620.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 11,606.00 10,043.00 12,826.00 0.00 12,948.00 13,219.00 14,096.00

Bunuri şi servicii 11,606.00 10,043.00 12,826.00 0.00 12,948.00 13,219.00 14,096.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 22,527.00 15,005.00 32,194.00 3.00 57,133.00 8,328.00 8,524.00

Alte transferuri 1,316.00 1,316.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 3,699.00 0.00 26,600.00 0.00 48,996.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 17,512.00 13,689.00 5,243.00 3.00 8,137.00 8,328.00 8,524.00

74.02 PROTECłIA MEDIULUI, din care: 100,915.00 99,565.00 27,322.00 0.00 28,219.00 31,058.00 32,648.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 23,366.00 23,159.00 22,720.00 0.00 22,856.00 23,505.00 24,966.00

Bunuri şi servicii 23,366.00 23,495.00 22,720.00 0.00 22,856.00 23,505.00 24,966.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 77,549.00 76,406.00 4,602.00 0.00 5,363.00 7,553.00 7,682.00

Cheltuieli de capital 77,549.00 76,406.00 4,602.00 0.00 5,363.00 7,553.00 7,682.00
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Nr. din care:

crt.
PlăŃi  restante 

2012

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Buget iniŃial 

2012

Propuneri 2013 Estimări 2016Denumirea indicatorilor Executie 2012 Estimări 2014 Estimări 2015

80.02
ACłIUNI GENERALE  ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE 
MUNCĂ, din care:

21,997.00 9,677.00 21,432.00 0.00 10,792.00 3,092.00 3,092.00

Sectiunea de functionare, din care: 0.00 0.00 775.00 0.00 3,092.00 3,092.00 3,092.00
Rambursări de credite externe 0.00 0.00 775.00 0.00 3,092.00 3,092.00 3,092.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 21,997.00 9,677.00 20,657.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 21,997.00 9,677.00 20,657.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00

81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 18,582.00 17,104.00 17,374.00 2,205.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 15,781.00 14,309.00 15,908.00 2,205.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif, total, din 
care:

15,781.00 14,309.00 15,908.00 2,205.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

              * bugetul  local 15,500.00 14,028.00 15,908.00 2,205.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

              * bugetul  de stat 281.00 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 2,801.00 2,795.00 1,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 2,801.00 2,795.00 1,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84.02 TRANSPORTURI, din care: 224,736.00 168,700.00 165,949.00 228.00 207,234.00 111,276.00 245,875.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 86,722.00 88,914.00 58,262.00 228.00 59,161.00 61,869.00 62,423.00

Bunuri şi servicii 81,966.00 74,685.00 37,979.00 164.00 38,848.00 41,285.00 41,578.00

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de pret şi tarif 700.00 10,418.00 16,227.00 64.00 16,257.00 16,528.00 16,789.00

Rambursări de credite interne 4,056.00 4,056.00 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 138,014.00 79,786.00 107,687.00 0.00 148,073.00 49,407.00 183,452.00

Alte transferuri 186.00 716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 134,520.00 76,211.00 99,914.00 0.00 139,041.00 38,167.00 170,000.00

Cheltuieli de capital 3,308.00 2,859.00 7,773.00 0.00 9,032.00 11,240.00 13,452.00

Total buget-Excedent/Deficit -13,501.00 -13,047.00 -454.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SecŃiunea de funcŃionare-Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit -13,501.00 -13,047.00 -454.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                Primar,                                                     Director executiv,                                                Şef serviciu,
         Lia OlguŃa Vasilescu                                              Nicolae Pascu                                                Daniela Militaru

Pagina 3 FP-01-01, ver 1



Anexa nr. 2

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 28,473.00 24,447.00 32,451.00 0.00 27,494.00 29,242.00 29,930.00

SecŃiunea de functionare, total, din care: 24,042.00 20,101.00 24,056.00 0.00 24,994.00 26,592.00 27,204.00

Cheltuieli de personal 14,000.00 13,991.00 15,900.00 0.00 16,095.00 17,579.00 17,472.00

Bunuri şi servicii 10,042.00 6,133.00 8,156.00 0.00 8,899.00 9,013.00 9,732.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 0.00 -23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4,431.00 4,346.00 8,395.00 0.00 2,500.00 2,650.00 2,726.00

Cheltuieli de capital 4,431.00 4,346.00 8,395.00 0.00 2,500.00 2,650.00 2,726.00

Estimări 2014Estimări 2015

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,
                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                           Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Estimări 2016ExecuŃie 2012Denumirea indicatorilor

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 51.02 - AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE

Propuneri  2013
Buget iniŃial 

2012
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Anexa nr. 3

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 800.00 1,323.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

SecŃiunea de funcŃionare, total din care: 800.00 1,323.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

Cheltuieli de personal 0.00 592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bunuri şi servicii 0.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferuri curente 800.00 514.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

1.Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a 
Persoanelor Craiova, din care:

800.00 514.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

SecŃiunea de functionare, total din care: 800.00 514.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

Transferuri curente 800.00 514.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00

2. Alte servicii publice generale 0.00 809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SecŃiunea de functionare, total din care: 0.00 809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de personal 0.00 592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bunuri şi servicii 0.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,
                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                       Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
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Anexa nr. 4

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: -12,721.00 4,233.00 -12,655.00 0.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: -12,721.00 4,233.00 -12,655.00 0.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00

Dobânzi aferente datoriei publice, din care: 6,760.00 4,862.00 6,522.00 0.00 12,809.00 12,199.00 11,260.00

- dobânzi aferente datoriei publice interne 4,143.00 3,237.00 3,417.00 0.00 4,439.00 4,073.00 3,717.00

- dobânzi aferene datoriei publice externe 2,617.00 1,625.00 3,105.00 0.00 4,494.00 4,548.00 4,263.00

-dobânzi afertente creditelor externe garantate şi/sau 
direct subîmprumutate

0.00 0.00 0.00 0.00 3,876.00 3,578.00 3,280.00

Bunuri şi servicii, total, din care: 820.00 431.00 64.00 0.00 60.00 54.00 49.00

- comisioane şi alte costuri aferente impr. interne 68.00 67.00 64.00 0.00 60.00 54.00 49.00

- comisioane şi alte costuri aferente impr. externe 752.00 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

-20,301.00 -1,060.00 -19,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Propuneri  2013 Estimări 2014Estimări 2015Estimări 2016

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,

                    Lia OlguŃa Vasilescu                                                                          Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 55.02 - TRANZACłII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI
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Anexa nr. 5

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 8,200.00 8,455.00 9,494.00 0.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 8,200.00 8,455.00 9,494.00 0.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00

Bunuri şi servicii 250.00 50.00 64.00 0.00 67.00 69.00 71.00
Transferuri către instituŃii publice 7,950.00 8,405.00 9,430.00 0.00 9,430.00 9,700.00 10,563.00

1. PoliŃia Locală Craiova, total , din care: 7,950.00 8,405.00 9,430.00 0.00 9,430.00 9,700.00 10,563.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 7,950.00 8,405.00 9,430.00 0.00 9,430.00 9,700.00 10,563.00

Transferuri către instituŃii publice 7,950.00 8,405.00 9,430.00 0.00 9,430.00 9,700.00 10,563.00

2. ProtecŃie civilă, total din care: 250.00 50.00 64.00 0.00 67.00 69.00 71.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 250.00 50.00 64.00 0.00 67.00 69.00 71.00

Bunuri şi servicii 250.00 50.00 64.00 0.00 67.00 69.00 71.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,

                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                       Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ
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Anexa nr. 6

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 137,350.00 145,869.00 170,126.00 688.00 179,085.00 183,635.00 194,238.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 129,691.00 140,512.00 165,680.00 234.00 176,585.00 180,985.00 191,363.00

Cheltuieli de personal 106,517.00 116,859.00 141,080.00 0.00 151,486.00 154,968.00 164,384.00

Bunuri şi servicii 21,674.00 23,169.00 23,200.00 234.00 23,699.00 24,617.00 25,471.00

   -din sume defalcate din TVA 10,023.00 12,365.00 16,476.00 0.00 16,975.00 17,393.00 17,783.00

   -din venituri proprii 11,651.00 10,073.89 6,724.00 234.00 6,724.00 7,224.00 7,688.00

   -din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 0.00 730.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli (burse) 1,500.00 660.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,508.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

0.00 -176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 7,659.00 5,357.00 4,446.00 454.00 2,500.00 2,650.00 2,875.00

Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 3,707.00 1,851.00 2,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 3,952.00 3,573.00 2,208.00 454.00 2,500.00 2,650.00 2,875.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0.00 -67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,

                        Lia OlguŃa Vasilescu                                                                         Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 65.02 - INVĂłĂMÂNT
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Anexa nr. 7

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 11,542.00 13,573.00 13,370.00 0.00 13,319.00 15,422.00 16,097.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 9,770.00 12,047.00 11,900.00 0.00 11,819.00 13,722.00 14,147.00
Cheltuieli de personal 6,122.00 5,991.00 6,818.00 0.00 6,933.00 7,324.00 7,493.00
Bunuri şi servicii 205.00 100.00 232.00 0.00 236.00 248.00 254.00
Transferuri curente 3,443.00 5,975.00 4,850.00 0.00 4,650.00 6,150.00 6,400.00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent 

0.00 -19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 1,772.00 1,526.00 1,470.00 0.00 1,500.00 1,700.00 1,950.00
Transferuri de capital 1,652.00 1,526.00 1,300.00 0.00 1,500.00 1,700.00 1,950.00
Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 120.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.Centrul de Sânge Craiova 20.00 6.00 20.00 0.00 21.00 22.00 23.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 20.00 6.00 20.00 0.00 21.00 22.00 23.00
Bunuri şi servicii 20.00 6.00 20.00 0.00 21.00 22.00 23.00
2. Spitalul municipal Filantropia Craiova 2,507.00 5,043.00 3,600.00 0.00 3,600.00 4,100.00 4,300.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 2,443.00 4,948.00 3,000.00 0.00 3,200.00 3,800.00 4,100.00
Transferuri curente 2,443.00 4,948.00 3,000.00 0.00 3,200.00 3,800.00 4,100.00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 64.00 95.00 600.00 0.00 400.00 300.00 200.00
Transferuri de capital 64.00 95.00 600.00 0.00 400.00 300.00 200.00

3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 1,088.00 1,054.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,600.00 1,800.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 500.00 500.00 950.00 0.00 600.00 1,100.00 1,300.00
Transferuri curente 500.00 500.00 950.00 0.00 600.00 1,100.00 1,300.00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 588.00 554.00 150.00 0.00 500.00 500.00 500.00
Transferuri de capital 588.00 554.00 150.00 0.00 500.00 500.00 500.00

4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova 1,500.00 1,404.00 1,450.00 0.00 1,450.00 2,150.00 2,250.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 500.00 527.00 900.00 0.00 850.00 1,250.00 1,000.00
Transferuri curente 500.00 527.00 900.00 0.00 850.00 1,250.00 1,000.00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 1,000.00 877.00 550.00 0.00 600.00 900.00 1,250.00
Transferuri de capital 1,000.00 877.00 550.00 0.00 600.00 900.00 1,250.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 66.02  - SĂNĂTATE



din care:
PlăŃi  restante 

2012
1 2 3 4 5 6 7 8

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

5.Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, din care:

6,292.00 6,051.00 7,012.00 0.00 7,129.00 7,530.00 7,703.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 6,292.00 6,051.00 7,012.00 0.00 7,129.00 7,530.00 7,703.00

Cheltuieli de personal 6,107.00 5,976.00 6,800.00 0.00 6,914.00 7,304.00 7,472.00
Bunuri şi servicii 185.00 94.00 212.00 0.00 215.00 226.00 231.00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 0.00 -19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.Primaria Craiova 135.00 15.00 188.00 0.00 19.00 20.00 21.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 15.00 15.00 18.00 0.00 19.00 20.00 21.00
Cheltuieli de personal (mediatori sanitari) 15.00 15.00 18.00 0.00 19.00 20.00 21.00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 120.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 120.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FP-01-01, ver 1

                                Primar,                                                                                  Director executiv,                                                                          Şef serviciu,
                           Lia OlguŃa Vasilescu                                                                        Nicolae Pascu                                                                           Daniela Militaru



Anexa nr. 8

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 39,542.00 33,103.00 51,324.00 0.00 80,922.00 256,561.00 136,411.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 34,889.00 33,010.00 37,899.00 0.00 38,118.00 40,955.00 42,311.00
Bunuri şi servicii 18,795.00 16,105.00 18,374.00 0.00 18,593.00 19,037.00 20,191.00
Transferuri curente 15,494.00 16,605.00 19,025.00 0.00 19,025.00 19,215.00 19,417.00

Alte cheltuieli 600.00 300.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00

Rambursări de credite externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203.00 2,203.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4,653.00 93.00 13,425.00 0.00 42,804.00 215,606.00 94,100.00
Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 4,508.00 1.00 11,475.00 0.00 40,804.00 213,556.00 92,000.00
Cheltuieli de capital 145.00 92.00 1,950.00 0.00 2,000.00 2,050.00 2,100.00

1.Casa de cultura Tr. Demetrescu Craiova, din care:         274.00 259.00 350.00 0.00 350.00 360.00 365.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 274.00 259.00 350.00 0.00 350.00 360.00 365.00

Transferuri curente 274.00 259.00 350.00 0.00 350.00 360.00 365.00

2.Teatrul liric Elena Teodorini Craiova, din care:                4,126.00 4,356.00 5,150.00 0.00 5,150.00 5,170.00 5,210.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 4,126.00 4,356.00 5,150.00 0.00 5,150.00 5,170.00 5,210.00

Transferuri curente 4,126.00 4,356.00 5,150.00 0.00 5,150.00 5,170.00 5,210.00

3.Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova, din care: 850.00 859.00 1,025.00 0.00 1,025.00 1,035.00 1,042.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 850.00 859.00 1,025.00 0.00 1,025.00 1,035.00 1,042.00

Transferuri curente 850.00 859.00 1,025.00 0.00 1,025.00 1,035.00 1,042.00

4.Filarmonica Oltenia Craiova, din care:                              3,982.00 4,063.00 4,800.00 0.00 4,800.00 4,850.00 4,910.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 3,982.00 4,063.00 4,800.00 0.00 4,800.00 4,850.00 4,910.00

Transferuri curente 3,982.00 4,063.00 4,800.00 0.00 4,800.00 4,850.00 4,910.00

5.Ansamblul Folcloric Maria Tanase Craiova, din care:     1,062.00 1,043.00 1,300.00 0.00 1,300.00 1,350.00 1,370.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 1,062.00 1,043.00 1,300.00 0.00 1,300.00 1,350.00 1,370.00

Transferuri curente 1,062.00 1,043.00 1,300.00 0.00 1,300.00 1,350.00 1,370.00

6.Sport Club Municipal Craiova , din care:                     5,200.00 6,025.00 6,400.00 0.00 6,400.00 6,450.00 6,520.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 5,200.00 6,025.00 6,400.00 0.00 6,400.00 6,450.00 6,520.00

Transferuri curente 5,200.00 6,025.00 6,400.00 0.00 6,400.00 6,450.00 6,520.00

7. IntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive şi de agrement, din care:

18,795.00 16,105.00 18,374.00 0.00 18,593.00 19,037.00 20,191.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 18,795.00 16,105.00 18,374.00 0.00 18,593.00 19,037.00 20,191.00

- Bunuri şi servicii 18,795.00 16,105.00 18,374.00 0.00 18,593.00 19,037.00 20,191.00

8. Parohia Sf. Calinic Cernicanul Craiova 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 67.02  - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

FP-01-01, ver 1



din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Arhiepiscopia Craiovei 300.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 300.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00

Alte cheltuieli 300.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00

10. Primăria Craiova, din care: 4,653.00 93.00 13,425.00 0.00 42,804.00 217,809.00 96,303.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203.00 2,203.00
Rambursări de credite externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203.00 2,203.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4,653.00 93.00 13,425.00 0.00 42,804.00 215,606.00 94,100.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 4,508.00 1.00 11,475.00 0.00 40,804.00 213,556.00 92,000.00

Cheltuieli de capital 145.00 92.00 1,950.00 0.00 2,000.00 2,050.00 2,100.00

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,
                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                       Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru
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Anexa nr. 9

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 26,732.00 23,885.00 33,431.00 7.00 33,416.00 29,253.00 29,688.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 26,671.00 23,842.00 28,358.00 7.00 28,591.00 29,253.00 29,688.00
Cheltuieli de personal 7,668.00 7,059.00 8,599.00 0.00 8,600.00 8,650.00 8,791.00
Bunuri şi servicii 968.00 719.00 800.00 0.00 800.00 800.00 879.00
Transferuri curente 4,980.00 4,748.00 5,080.00 0.00 5,302.00 5,409.00 5,519.00
AsistenŃă socială 12,625.00 10,935.00 13,449.00 7.00 13,459.00 13,964.00 14,069.00
Alte cheltuieli 430.00 413.00 430.00 0.00 430.00 430.00 430.00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total,din care: 61.00 43.00 5,073.00 0.00 4,825.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 61.00 43.00 5,073.00 0.00 4,825.00 0.00 0.00

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, din 
care:

4,400.00 4,162.00 4,450.00 0.00 4,672.00 4,779.00 4,889.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 4,400.00 4,162.00 4,450.00 0.00 4,672.00 4,779.00 4,889.00

Transferuri curente 4,400.00 4,162.00 4,450.00 0.00 4,672.00 4,779.00 4,889.00

2.Drepturi asistenŃi personali pt. copii şi adulŃi cu 
handicap grav, din care:

9,520.00 8,951.00 10,990.00 0.00 10,990.00 10,990.00 10,990.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 9,520.00 8,951.00 10,990.00 0.00 10,990.00 10,990.00 10,990.00

 Cheltuieli de personal 5,300.00 4,782.00 5,900.00 0.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
 AsistenŃă socială 4,220.00 4,196.00 5,090.00 0.00 5,090.00 5,090.00 5,090.00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -27.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.Ajutor pt. încalzire locuinte  cu lemne, din care: 300.00 101.00 200.00 0.00 210.00 215.00 220.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 300.00 101.00 200.00 0.00 210.00 215.00 220.00
 AsistenŃă socială 300.00 101.00 200.00 0.00 210.00 215.00 220.00
4.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit 
al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si 

1,900.00 1,860.00 1,974.00 7.00 1,974.00 2,474.00 2,574.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 1,900.00 1,860.00 1,974.00 7.00 1,974.00 2,474.00 2,574.00

 AsistenŃă socială 1,900.00 1,860.00 1,974.00 7.00 1,974.00 2,474.00 2,574.00

5.Ajutoare  sociale, total, din care: 6,180.00 4,763.00 6,150.00 0.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 6,180.00 4,763.00 6,150.00 0.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00
  *Ajutoare pentru încălzirea locuinŃe cu lemne - 
cf.lg.416/2001

80.00 21.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00

 AsistenŃă socială 80.00 21.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 68.02  - ASIGURĂRI ŞI  ASISTENłĂ SOCIALĂ
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din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

  * Ajutoare de urgenŃă- cf.lg.416/2001 100.00 69.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 AsistenŃă socială 100.00 72.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  *Ajutoare pentru încălzire - cf. O.U.G. 70/2011 6,000.00 4,673.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
 AsistenŃă socială 6,000.00 4,673.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6.AsociaŃia "The European House" Craiova, din care: 120.00 120.00 120.00 0.00 120.00 120.00 120.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 120.00 120.00 120.00 0.00 120.00 120.00 120.00
  Alte cheltuieli 120.00 120.00 120.00 0.00 120.00 120.00 120.00
7.  Inhumări, din care: 25.00 12.00 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 25.00 12.00 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00
 AsistenŃă socială 25.00 12.00 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00

8.Centru de zi -sprijin pentru vârstnicii abandonaŃi de 
familie, din care:

30.00 25.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 30.00 25.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Cheltuieli de personal 30.00 25.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Bunuri şi servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.  Îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova, 388.00 357.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 388.00 357.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Cheltuieli personal 370.00 345.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Bunuri si servicii 18.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.Consiliul Local- transferuri pt. protecŃia copilului, din c 580.00 586.00 630.00 0.00 630.00 630.00 630.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 580.00 586.00 630.00 0.00 630.00 630.00 630.00
Transferuri curente 580.00 586.00 630.00 0.00 630.00 630.00 630.00
11. Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore" Craiova, din care: 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
  Alte cheltuieli 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
12. AsociaŃia "Dincolo de Autism" Craiova, din care: 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
  Alte cheltuieli 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
13. AsociaŃia Vasiliada Craiova, din care: 300.00 283.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00
SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 300.00 283.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00
Alte cheltuieli 300.00 283.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00
14. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, din care:

2,918.00 2,612.00 3,430.00 0.00 3,500.00 3,550.00 3,770.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 2,918.00 2,612.00 3,430.00 0.00 3,500.00 3,550.00 3,770.00
Cheltuieli de personal 1,968.00 1,907.00 2,630.00 0.00 2,700.00 2,750.00 2,891.00
Bunuri şi servicii 950.00 707.00 800.00 0.00 800.00 800.00 879.00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Proiecte Consiliul Local, din care: 61.00 43.00 5,073.00 0.00 4,825.00 0.00 0.00
SecŃiunea de dezvoltare, total,din care: 61.00 43.00 5,073.00 0.00 4,825.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 61.00 43.00 5,073.00 0.00 4,825.00 0.00 0.00

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,
                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                       Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

FP-01-01, ver 1



Anexa nr. 10

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 34,133.00 25,048.00 45,020.00 3.00 70,081.00 21,547.00 22,620.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 11,606.00 10,043.00 12,826.00 0.00 12,948.00 13,219.00 14,096.00
Bunuri şi servicii 11,606.00 10,043.00 12,826.00 0.00 12,948.00 13,219.00 14,096.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 22,527.00 15,005.00 32,194.00 3.00 57,133.00 8,328.00 8,524.00
Alte transferuri 1,316.00 1,316.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 3,699.00 0.00 26,600.00 0.00 48,996.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 17,512.00 13,689.00 5,243.00 3.00 8,137.00 8,328.00 8,524.00

1. Iluminat public si electrificari rurale 19,470.00 18,604.00 12,906.00 0.00 12,892.00 13,212.00 13,927.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 9,132.00 8,183.00 9,515.00 0.00 9,579.00 9,821.00 10,456.00
Bunuri şi servicii 9,132.00 8,183.00 9,515.00 0.00 9,579.00 9,821.00 10,456.00
Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 10,338.00 10,421.00 3,391.00 0.00 3,313.00 3,391.00 3,471.00
Cheltuieli de capital 10,338.00 10,421.00 3,391.00 0.00 3,313.00 3,391.00 3,471.00
2. Locuinte, din care: 961.00 24.00 1,164.00 0.00 2,041.00 2,088.00 2,136.00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 961.00 24.00 1,164.00 0.00 2,041.00 2,088.00 2,136.00
 Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 0.00 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 961.00 24.00 154.00 0.00 2,041.00 2,088.00 2,136.00

3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din 
care:

2,696.00 1,319.00 642.00 0.00 306.00 313.00 321.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 80.00 0.00 150.00 0.00 158.00 162.00 166.00

Bunuri şi servicii 80.00 0.00 150.00 0.00 158.00 162.00 166.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 2,616.00 1,319.00 492.00 0.00 148.00 151.00 155.00

Alte transferuri 1,316.00 1,316.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 1,300.00 3.00 141.00 0.00 148.00 151.00 155.00

4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale, din care:

11,006.00 5,101.00 30,308.00 3.00 54,842.00 5,934.00 6,236.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 2,394.00 1,860.00 3,161.00 0.00 3,211.00 3,236.00 3,474.00

 Sistematizarea circulaŃiei 1,800.00 1,266.00 1,525.00 0.00 1,575.00 1,600.00 1,676.00
 M.R.D 594.00 594.00 1,636.00 0.00 1,636.00 1,636.00 1,798.00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 8,612.00 3,241.00 27,147.00 3.00 51,631.00 2,698.00 2,762.00
 Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 3,699.00 0.00 25,590.00 0.00 48,996.00 0.00 0.00
 Cheltuieli de capital 4,913.00 3,241.00 1,557.00 3.00 2,635.00 2,698.00 2,762.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,

                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                          Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 70.02  - LOCUINłE,  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ  

FP-01-01,ver 1



Anexa nr. 11

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 100,915.00 99,565.00 27,322.00 0.00 28,219.00 31,058.00 32,648.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 23,366.00 23,159.00 22,720.00 0.00 22,856.00 23,505.00 24,966.00
Bunuri şi servicii 23,366.00 23,495.00 22,720.00 0.00 22,856.00 23,505.00 24,966.00
Rambursări de credite externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curen 0.00 -336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 77,549.00 76,406.00 4,602.00 0.00 5,363.00 7,553.00 7,682.00

Cheltuieli de capital 77,549.00 76,406.00 4,602.00 0.00 5,363.00 7,553.00 7,682.00

1. Salubritate 18,827.00 20,052.00 23,249.00 0.00 24,052.00 25,792.00 27,182.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 18,570.00 19,749.00 20,173.00 0.00 20,282.00 20,869.00 22,167.00
Bunuri şi servicii 18,570.00 20,085.00 20,173.00 0.00 20,282.00 20,869.00 22,167.00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curen 0.00 -336.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 257.00 303.00 3,076.00 0.00 3,770.00 4,923.00 5,015.00

Cheltuieli de capital 257.00 303.00 3,076.00 0.00 3,770.00 4,923.00 5,015.00

2. Reducerea şi controlul poluării 650.00 0.00 542.00 0.00 569.00 582.00 595.00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 650.00 0.00 542.00 0.00 569.00 582.00 595.00
Cheltuieli de capital 650.00 0.00 542.00 0.00 569.00 582.00 595.00
3. Canalizarea si tratarea apelor reziduale 81,438.00 79,513.00 3,531.00 0.00 3,598.00 4,684.00 4,871.00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 4,796.00 3,410.00 2,547.00 0.00 2,574.00 2,636.00 2,799.00
Bunuri şi servicii 4,796.00 3,410.00 2,547.00 0.00 2,574.00 2,636.00 2,799.00
Rambursari de credite externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 76,642.00 76,103.00 984.00 0.00 1,024.00 2,048.00 2,072.00
Cheltuieli de capital 76,642.00 76,103.00 984.00 0.00 1,024.00 2,048.00 2,072.00

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,
                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                       Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016ExecuŃie 2012
Buget iniŃial 

2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 74.02  - PROTECłIA MEDIULUI

FP-01-01, ver 1



Anexa nr. 12

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
Total, din care: 21,997.00 9,677.00 21,432.00 0.00 10,792.00 3,092.00 3,092.00
Sectiunea de functionare, din care: 0.00 0.00 775.00 0.00 3,092.00 3,092.00 3,092.00

Rambursări de credite  externe 0.00 0.00 775.00 0.00 3,092.00 3,092.00 3,092.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 21,997.00 9,677.00 20,657.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 21,997.00 9,677.00 20,657.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,
                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                       Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 80.02  - ACłIUNI GENERALE  ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

FP-01-01, ver 1



Anexa nr. 13

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
Total, din care: 18,582.00 17,104.00 17,374.00 2,205.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 15,781.00 14,309.00 15,908.00 2,205.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi 
tarif,total, din care:

15,781.00 14,309.00 15,908.00 2,205.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

              * bugetul local 15,500.00 14,028.00 15,908.00 2,205.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

              * bugetul  de stat 281.00 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 2,801.00 2,795.00 1,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 2,801.00 2,795.00 1,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016

                      Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,

           Lia OlguŃa Vasilescu                                                                       Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 81.02  - COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE

FP-01-01, ver 1



Anexa nr. 14

mii lei
din care:

PlăŃi  restante 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL, din care: 224,736.00 168,700.00 165,949.00 228.00 207,234.00 111,276.00 245,875.00

SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 86,722.00 88,914.00 58,262.00 228.00 59,161.00 61,869.00 62,423.00
Bunuri şi servicii, total, din care: 81,966.00 74,685.00 37,979.00 164.00 38,848.00 41,285.00 41,578.00
- reducere tarif abonamente anumite categorii de 
cetaŃeni

10,400.00 3,105.00 2,979.00 164.00 2,998.00 3,050.00 3,118.00

- pentru străzi 71,500.00 71,518.00 35,000.00 0.00 35,850.00 38,235.00 38,460.00
- proiect "Modern RAT" 66.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi 
tarif

700.00 10,418.00 16,227.00 64.00 16,257.00 16,528.00 16,789.00

Rambursări de credite  interne 4,056.00 4,056.00 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în 
anul curent

0.00 -245.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 138,014.00 79,786.00 107,687.00 0.00 148,073.00 49,407.00 183,452.00

Alte transferuri- proiect Modern RAT 186.00 716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 134,520.00 76,211.00 99,914.00 0.00 139,041.00 38,167.00 170,000.00

Cheltuieli de capital, din care: 3,308.00 2,859.00 7,773.00 0.00 9,032.00 11,240.00 13,452.00
- proiect "Modern RAT" 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- obiective proprii 3,248.00 2,799.00 7,773.00 0.00 9,032.00 11,240.00 13,452.00

Propuneri  2013 Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016

                                Primar,                                                                              Director executiv,                                                                          Şef serviciu,
                     Lia OlguŃa Vasilescu                                                                          Nicolae Pascu                                                                          Daniela Militaru

Denumirea indicatorilor
Buget iniŃial 

2012
ExecuŃie 2012

PROIECT
Buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 84.02  - TRANSPORTURI 



Anexa 15

mii lei 

Achizitie cu montaj sistem pentru topirea ghetii si zapezii de pe 

acoperis, stresini, jgheaburi si burlane la imobilul din str.  A.I.Cuza 

nr. 7 Craiova

60

Achizitie teren cu S 709 mp, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 21 235

Achizitie tehnica de calcul 40

Consolidare sediu PMC, str. A.I.Cuza nr. 7 (E.T.+D.A.L.I.+P.T.)
100

Achizitie scanner 15

Achizitie teren cu S 648 mp, str. Raului, F.N. 536

Achizitie teren cu S=2091 mp, tarlaua 27, parcela 1, Craiova 756

Consolidare imobil „Casa Casatoriilor” Craiova (D.A.L.I.) 43

Achizitie teren cu S=3,03 ha Balta Craiovita 6,588

Aport al CLM Craiova pentru autoritatea delegata in vederea

capitalizarii operatorului din contractul de delegare capital social

pentru Compania de Apa Oltenia

14

Aport la patrimoniul Salubris Dolj 8

TOTAL CAP. 51.02 8,395

Colegiul St. Odobleja 

–(tertiar)
Modernizare punct termic (PT+ex.) 535

Şc. gimnaziala Lascar 

Catargiu pt. Grad.cu prog. 

prel. nr. 17 – (tertiar)

Refunctionalizare cladire gradinita, construire grupuri sanitare si

racordare la utilitati (ex.) 
576

Scoala gimnaziala Sf. 

Dumitru - (PMC)
Extindere scoala  cu clasele I-VIII (ex.) 485

C.N. Fratii Buzesti – 

(tertiar):

Consolidare zid de sprijin si refacere imprejmuire pe latura de est

(ex.)
200

Gradinita cu prog.prel. 

T.Vladimirescu – (tertiar)
Achizitie masina de spalat rufe 8 kg profesional (2 buc.) 10

Gradinita cu prog.prel. 

T.Vladimirescu – (tertiar)
Achizitie complex pentru calcat rufe copii (1 buc.) 3

Gradinita cu prog.prel. 

T.Vladimirescu – (tertiar)
Achizitie uscator rufe 8 kg profesional (2 buc.) 7

C.N. Carol I – (tertiar) 
Reabilitare si consolidare zid sprijin, latura de vest str. Gh. Bibescu si

latura de nord care se invecineaza cu str. M. Viteazu (E.T. + D.A.L.I.)
1

C.N. Carol I – (tertiar) 
Reabilitare si consolidare zid sprijin, latura de vest str. Gh. Bibescu si

latura de nord care se invecineaza cu str. M. Viteazu (P.T.+ex.)
105

C.N. Carol I – (tertiar) 
Reabilitare si consolidare corp central C.N. Carol I si Teatrul Liric

(DALI+PT)
100

      PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII  PUBLICE  2013
- BUGETUL LOCAL 

(sursa de finantare venituri curente)

Cap. 51.02 (Autoritati publice si actiuni externe)

Cap. 65.02 (Invatamant)

1 FP-59-03, vers.01



Grad. cu program 

prelungit N.Romanescu- 

(tertiar)

Construire grădiniŃă cu 10 grupe şi creşă cu doua grupe saptamanale

(executie)
90

Gradinita cu progr. prel. 

Floare Albastra – (tertiar)
Achizitie cu montaj lift alimente 20

Scoala gimnaziala „Ghe. 

Bibescu” - (tertiar)

Achizitie cu montaj instalatie de detectare, semnalizare si alarmare

in caz de incendiu
30

Grad. cu prog.prelungit 

Tr.Demetrescu - (tertiar)

Amenajare gradinita (proiectare) 21

Scoala gimnaziala 

„Traian” - (tertiar)
Schimbare sistem invelitoare corp scoala (ET+DALI+PT) 25

              TOTAL CAP. 65.02             2,208

Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia (S.F.) 70

              TOTAL CAP. 66.02             70

Reamenajare gradina zoologica Craiova (PT+ex.) - cofinantare 

PMC
795

Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. Craiova

(P.T.+executie)
801

Reamemajare locuri de joaca (ET+DALI+PT) 354

              TOTAL CAP. 67.02             1,950

Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat

public in municipiul Craiova 
3,251

S.F. privind concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. 

Craiova
50

SF pentru trecerea in subteran a retelelor aeriene 50

Studiu de oportunitate privind concesionarea Serviciului de iluminat 

public din mun. Craiova
20

Studiu de oportunitate pentru trecerea in subteran a retelelor aeriene 20

TOTAL CAP. 70.02.06 (Iluminat public) 3,391

Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.II

(proiectare) 
110

Locuinte colective cu regim de inaltime maxim P+10, str. Dimitrie

Gerota nr.2 (SF)
44

TOTAL CAP. 70.02.03.01 (Dezvoltarea sistemului de locuinte) 154

Inlocuire conducta- Statia  Bordei (ex.) 50

Reabilitare conducta Izvarna-Craiova, zona Vart (ex.) 50

Inlocuire conducta- Statia  Bordei (PT) 23

Reabilitare conducta Izvarna-Craiova, zona Vart (PT) 18

TOTAL CAP. 70.02.05.01 ( Alimentare cu apa ) 141

Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistemului

informational privind constituirea bancii de date urbane in

municipiul Craiova

617

Extindere Cimitir Ungureni (executie) – restanta 3

Cap. 66.02 (Sanatate)

Cap. 67.02 (Cultura, recreere si religie)

Cap. 70.02 (Loc., serv. si dezv. publica) 
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Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom 16

Realizare PUZ - inel rutier perimetral in Municipiul Craiova si 

Studii de prefezabilitate  
50

Realizare PUZ si Studiu de Prefezabilitate pentru pasaj suprateran

de traversare C.F. intre zona Rovine – Lapus-Arges si zona Bariera

Valcii – Garlesti – Bordei

15

Realizare PUG Municipiul Craiova 300

PUZ Bariera Valcii–Girlesti–Aeroport si introducerea in intravilan 250

Realizare PUZ – Restudierea functionalitatii si a reglementarilor 

urbanistice din zona cuprinsa intre str. Raului, str. Dimitrie Gerota, 

str. C-tin Severeanu

13

PUZ Cernele si introducerea in intravilan 100

PUZ Reconsiderare functionala a zonei in conditiile necesitatilor 

investitionale – zona Lunca Jiului
10

PUZ Craiova Nord zona Lacul Tanchistilor – taxe si avize 13

Reactualizare zona prin PUZ – Creare locuinte colective str.Caracal 

nr. 132
50

PUZ  Construire locuinte – zona Hanul Rosu 50

PUZ Parcul Nicolae Romanescu 40

Refacere si modernizare Sala Polivalenta 4000 de locuri - avize 30

TOTAL CAP. 70.02.50 ( Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale )
1,557

TOTAL CAP. 70.02 5,243

Refacere harti strategice de zgomot in municipiul Craiova 55

Elaborare Registru local al spatiilor verzi pentru Mun. Craiova 337

Reevaluare si revizuire planuri de actiune privind diminuarea 

zgomotului ambiental in mun. Craiova
150

TOTAL CAP. 74.02.03 ( Reducerea si controlul poluarii) 542

Amenajare adapost pentru caini, et. I (executie) 2,374

Achizitie autocompactoare de 5 mc (1 buc.) 250

TOTAL CAP. 74.02.05 ( Salubritate) 2,624

Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe 

zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin 

Gherghina si Brezei: alimentare cu apa (PT)

153

Alimentare cu apa si canalizare pluviala cart. Veterani: alimentare cu 

apa (PT)
191

Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe 

zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin 

Gherghina si Brezei (SF)

27

Alimentare cu apa si canalizare pluviala cart. Veterani (SF) 21

Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei (S.F.) 20

Amenajare canal Cornitoiu tronsoanele cuprinse intre: 1) str. George

Enescu si str. Dacia si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea

izvoarelor costiere str. Paraului: tronsonul str. Paraului (PT+ex.)

572

TOTAL CAP. 74.02.06 (Canalizarea si tratarea apelor reziduale) 984

TOTAL CAP. 74.02 4,150

Cap. 74.02 (Protectia mediului)

Cap. 81.02 (Combustibili si energie)
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Modernizare puncte termice in municipiul Craiova - proiectare,

automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii

(PT+ex.): P.T.9 Calea Bucuresti, P.T. Mihai Viteazu, P.T. Sarari -

S.C. Termo Craiova S.R.L . – cofinantare PMC

978

Modernizare sistem centralizat de distributie a energiei termice la

consumatorii finali din mun. Craiova (PT+ex.): P.T.8 Calea 

Bucuresti -S.C.Termo  Craiova S.R.L . – cofinantare PMC

488

TOTAL CAP. 81.02.06 (Energie termica) 1,466

TOTAL CAP. 81.02 1,466

Amenajareaunui sens giratoriu la intersectia Bld. Gheorghe Chitu cu

str. Caracal (S.F.)
15

Deschidere, aliniere si largire str. A.I. Cuza (exproprieri) 588

TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Strazi) 603

Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (PT) 27

Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (ex.) 1

TOTAL CAP. 84.02.03.01 (Drumuri si poduri) 28

Plata credite bancare pt. 17 autobuze noi, 21 autobuze second-hand  

si 12 tramvaie second-hand -  (R.A.T. Craiova)
3,442

Achizitie autobuze noi 3,700

TOTAL CAP. 84.02.03.02 (Transport in comun) 7,142

                    TOTAL CAP. 84.02               7,773

TOTAL GENERAL 31,255

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 PRIMAR,

Lia OlguŃa Vasilescu

Director Directia Investitii, 

Achizitii si Licitatii, Intocmit,

Anamaria Mihaela Covaci insp.L. Georgescu

 

 

Cap. 84.02 (Transporturi)
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Anexa nr. 16

mii lei 

Amenajare adapost pentru caini, et. I (executie) 452

TOTAL CAP. 74.02.05 ( Salubritate ) 452

TOTAL CAP. 74.02 452

TOTAL GENERAL 452

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 PRIMAR,

Lia OlguŃa Vasilescu

Director Directia Investitii, 

Achizitii si Licitatii, Intocmit,

Anamaria Mihaela Covaci insp.L. Georgescu

 

      PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII  PUBLICE  2013
- BUGETUL LOCAL 

(sursa de finantare excedent)

Cap. 74.02 (Protectia mediului)

 1 FP-59-03, vers.01



MUNICIPIUL CRAIOVA

Nr. 

Capitol Bugetar Denumire

66.02.06.01 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - proiectare

Venituri proprii

TOTAL CAP. 66.02.06.01

Din care:

Venituri proprii

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Pielesti  (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.03

Venituri proprii

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Mischii  (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.03

Venituri proprii

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Breasta  (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.03

Venituri proprii

67.02.05.03
Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din 

Municipiul Craiova - proiectare

Venituri proprii

67.02.05.03
Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din 

Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

Venituri proprii

67.02.03.04
Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta 

tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

Anexa nr. 17 

100

300

2,000

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIAELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

TOTAL (mii 

lei)

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

IN ANUL 2013 – VENITURI

100

100

Cap. 67.02.  (Cultura, recreere si religie)

4,177

300

200

958

54

107

30

606

226

64

116

50

106

435

241

300

8,182

451

125

100

1,108

232

2,005



45.02.01.03

Venituri proprii

67.02.03.04
Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova - Parcul Nicolae 

Romanescu

Venituri proprii

TOTAL CAP. 67.02

Din care:

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

68.02.04
Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova 

(Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.03

Venituri proprii

TOTAL CAP. 68.02

Din care:

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

70.02.05.01 Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

Venituri proprii

70.02.50.
Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova –aria pilot 

(Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.03

Venituri proprii

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - 

proiectare

Venituri proprii

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - 

executie

Venituri proprii

TOTAL CAP. 70.02

Din care:

42.02.20

45.02.01.01

26,951

12,647

3,000

1,000

408

10

351

700

11,475

2,513

2,567

80

1,398

1,398

6,870

80

2,567

0

6,870

351

12,647

10

3,073

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

25,590

1,000

0

217

5,396

200

Cap. 68.02.  (Asistenta sociala)

436

3,130

5,073

408

700

5,073



45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

80.02.01.30 Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

80.02.01.30 Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova – proiectare

Venituri proprii

80.02.01.30
Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova (asistenta 

tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

80.02.01.09 Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare – proiectare

Venituri proprii

80.02.01.09
Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare (asistenta 

tehnica+executie) 

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

80.02.01.30 Business Center Sud Craiova (asistenta tehnica+executie) 

42.02.20

45.02.01.01

Venituri proprii

TOTAL CAP. 80.02

Din care:

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

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)

42.02.20

45.02.01.01

462

0

Cap. 84.02 (Transporturi)

547

222

6,927

1,184

20,657

1,322

38,750

867

4,327

647

0

0

6,892

0

2,332

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

2,511

0

442

0

0

4,736

4,361

3,089

6

11,836

3,073

500

5,121

14,700

2,511

6

1,636

14,679

42

900

42



45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

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

(Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

Venituri proprii

84.02.03.03
Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia nord - sud - est a polului de creştere 

Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană craiova (3 strazi)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.03

Venituri proprii

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)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

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)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

84.02.03.02 Dezvoltarea transportului ecologic in municipiul Craiova - proiectare

Venituri proprii

84.02.50 Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare

Venituri proprii

84.02.50
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National (asistenŃă tehnică şi 

execuŃie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

TOTAL CAP. 84.02

Din care:

42.02.20

45.02.01.01

30,548

3,850

700

15

5,959

7,049

2,500

0

0

4,721

250

3,545

700

33,844

2,389

10,994

99,914

250

1,819

5,707

4,203

18,220

220

2,426

10,105

3,791

3,325

12,001

2,241

9,374

3,530

2,000

220

1,100

586

8,087

0

2,686



45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

TOTAL GENERAL

Din care:

42.02.20 – Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 

sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

45.02 - Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

PRIMAR 

LIA OLGUTA VASILESCU

                     DIRECTOR EXECUTIV                          DIRECTOE EXECUTIV

                      NICOLAE PASCU                                  DORINA PREDUS

Sef Birou

Alina Rosca

Intocmit

Insp. Gabriel Margineanu

insp. Elena Petrisor

48,221

insp. Oana Radulescu

95,846

20,103

61,381

15,519

18,946

164,170

13,008

15,029

7,485



MUNICIPIUL CRAIOVA

Nr.

Capitol Bugetar Denumire

66.02.06.01 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - proiectare

56.01.01

56.01.03

TOTAL CAP. 66.02.06.01

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Pielesti  (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Mischii  (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Breasta  (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

67.02.05.03
Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din 

Municipiul Craiova - proiectare

56.01.03

67.02.05.03
Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din 

Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

67.02.03.04
Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta 

tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

Anexa nr. 18 

100

80

20

100

1,400

4,177

958

2,605

43

145

53

188

770

300

300

8,182

1,108

201

822

85

606

146

370

90

241

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

IN ANUL 2013 - CHELTUIELI

Total (mii 

lei)

Cap. 67.02.  (Cultura, recreere si religie)

Cap. 66.02.06  (Sanatate)



67.02.03.04
Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova - Parcul 

Nicolae Romanescu (proiectare)

56.01.01

TOTAL CAP. 67.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

68.02.04
Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. 

Craiova (asistenta tehnica + executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 68.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

70.02.05.01
Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 

Dolj

55.01.13

70.02.50.
Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova –aria pilot 

(Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul 

Craiova - proiectare

56.01.01

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul 

Craiova - executie

56.01.01

TOTAL CAP. 70.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

55.01.13

80.02.01.30
Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta 

tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.30
Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova – 

proiectare

56.01.01

56.01.02

56.01.03

1,000

3,133

4,953

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

982

25,590

11,475

3

26,951

6,404

6

5,065

16,582

4,953

351

2

10

10

Cap. 68.02.  (Asistenta sociala)

5,073

351

3,287

804

3,287

6,284

804

4,055

16,582

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

1,000

351

982

5,073

2,058

80

80

14,700

3,392

1

4,904



80.02.01.30
Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova (asistenta 

tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.09
Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare – 

proiectare

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.09
Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare 

(asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.30 Business Center Sud Craiova – asistenta tehnica + executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 80.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

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)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

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

Craiova (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.03

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia nord - sud - est a polului de 

creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană 

craiova (3 strazi)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

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)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.02 Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”- proiectare

56.01.01

165

220

385

6,794

68

18,574

672

12,001

2,623

555

177

2,268

4,654

7,110

504

31,015

375

1,184

2,892

11,823

3,859

18,940

905

7,444

Cap. 84.02 (Transporturi)

20,657

9,209

1,473

982

757

1,636

17

4,631

634

3,089

17

8

42

244



56.01.03

84.02.50 Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare

56.01.01

56.01.03

84.02.50
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - asistenta 

tehnica+executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

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)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 84.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL GENERAL

56.01.01

56.01.02

56.01.03

55.01.13

PRIMAR 

LIA OLGUTA VASILESCU

                     DIRECTOR EXECUTIV                          DIRECTOE EXECUTIV

                      NICOLAE PASCU                                  DORINA PREDUS

Sef Birou

Alina Rosca

insp. Elena Petrisor                                                           

insp. Oana Radulescu                                                        Insp. Gabriel Margineanu

21,833

Intocmit

16,940

61,141

99,914

250

10,875

3,396

43

18,729

164,170

190

60

11,721

18,220

2,866

4,458

3,633

351

94,088

35,575

34,156



Nr.

- mii lei –

PROGRAM 

2013
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

CN ELENA CUZA CRAIOVA 636 417 168 25 26

42.02.20 70 26 26 18 0

45.02.02.01 507 332 142 7 26

45.02.02.02 59 59 0 0 0

45.02.02.03 0 0 0 0 0

Venituri proprii 0 0 0 0 0

GS INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA 

(COLEGIUL STEFAN ODOBLEJA)
273 273 0 0 0

42.02.20 0 0 0 0 0

45.02.02.01 0 0 0 0 0

45.02.02.02 273 273 0 0 0

45.02.02.03 0 0 0 0 0

Venituri proprii 0 0 0 0 0

CN NICOLAE TITULESCU CRAIOVA 36 20 16 0 0

42.02.20 1 0 1 0 0

45.02.02.01 0 0 0 0 0

45.02.02.02 0 0 0 0 0

45.02.02.03 0 0 0 0 0

Venituri proprii 35 20 15 0 0

LICEUL MATEI BASARAB 1,291 891 400 0 0

42.02.20 0 0 0 0 0

45.02.02.01 0 0 0 0 0

45.02.02.02 1,291 891 400 0 0

45.02.02.03 0 0 0 0 0

Venituri proprii 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 2,236 1,601 584 25 26

Din care:

42.02.20 – Subventii de la bugetul de 

stat catre bugetele locale necesare 

sustinerii derularii proiectelor finantate 

din FEN postaderare

71 26 27 18 0

45.02 - Sume FEN postaderare in contul 

platilor efectuate si prefinantari
2,130 1,555 542 7 26

Venituri proprii 35 20 15 0 0

Anexa nr. 19MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE IN ANUL 2013 – GRUPURI SCOLARE

Cap. 65.02.04.02  (Invatamant)

VENITURI



CN ELENA CUZA CRAIOVA 636 417 168 25 26

56.02.01 77 26 26 25 0

56.02.02 514 346 142 0 26

56.02.03 45 45 0 0 0

GS INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA 

(COLEGIUL STEFAN ODOBLEJA)
273 273 0 0 0

56.02.01 33 33 0 0 0

56.02.02 240 240 0 0 0

56.02.03 0 0 0 0 0

CN NICOLAE TITULESCU CRAIOVA 36 20 16 0 0

56.02.01 36 20 16 0 0

56.02.02 0 0 0 0 0

56.02.03 0 0 0 0 0

LICEUL MATEI BASARAB 1,291 891 400 0 0

56.02.01 208 208 0 0 0

56.02.02 961 561 400 0 0

56.02.03 122 122 0 0 0

SUBTOTAL CAP.65.02 2,236 1,601 584 25 26

Din care:
2,236 1,601 584 25 26

56.02.01 354 287 42 25 0

56.02.02 1,715 1,147 542 0 26

56.02.03 167 167 0 0 0

PRIMAR Director executiv Director executiv

LIA OLGUTA VASILESCU Nicolae Pascu Dorina Predus

Sef Birou

Alina Rosca

Insp. Marius Chetoiu

CHELTUILEI
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publica 
Nr. ........../.............2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguta VASILESCU 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

Autocompactoare 5 mc – 1buc 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): echipament si mijloc de transport 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: pentru desfasurarea activitatii 
de precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale este necesara 
achizitionarea unor asemenea utilaje, intrucat cele existente sunt insuficiente. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 250.000 lei; 74.02.05.71.01.02 
b) creditele de angajament: 250 mii lei 
c) creditele bugetare: 250 mii lei  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:60 

zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect):  Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publica    
  

Director executiv, 
Monica Nastasă 

Serviciul A.M.S.U.P., 
Cristian Smărăndăchescu 

 
Intocmit 

insp. Mihaela Sorică 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică   
Nr. 42071 /______2013 

                                                                                  Se aprobă, 
                                                                                     Ordonator principal de credite 

                                                                              Primar, 
                                                                                 Lia Olguţa VASILESCU 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Studiul de Fezabilitate  privind concesionarea Serviciului de  

iluminat public din municipiul Craiova”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
       1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor 
fixe): alte active fixe:  
         2. Act normativ aprobare indicatori: - 
     3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Prin concesionarea Serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova se propune realizarea următoarelor obiective: 
modernizarea punctelor luminoase existente prin montarea unor corpuri performante cu 
tehnologie LED; implementarea sistemului inteligent de monitorizare şi control a sistemului de 
iluminat public; extinderea sistemului de iluminat public; realizarea iluminatului arhitectural, 
precum si asigurarea iluminatului ornamental festiv şi întreţinerea- menţinerea sistemului de 
iluminat public pe perioada concesionării. 
 Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv este de 114.152 mii lei 
(26.040.000 euro), sumă ce va fi inclusă în bugetele anilor următori, termenul de execuţie 
estimat al acestuia fiind de 5 ani. 
         4. Informaţii financiare:  
         a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 70.02. 
         b) creditele de angajament:  50 mii lei 
         c) creditele bugetare:  50 mii lei 
         d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni. 
         e) analiza cost - beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
         f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 
         5. Informaţii nefinanciare:  
          a) descrierea proiectului: prestări servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate. 
           b) stadiul fizic al obiectivelor: - 
      6. Responsabil de program (proiect): Responsabilitatea realizării acestui program revine 
Serviciului Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Public şi Direcţia Investiţii , 
Achiziţii şi Licitaţii. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Director executiv.,        Serviciul A.M.S.U.P., 
Monica NASTASĂ 

 
    Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 

 
        Intocmit, 

      Insp. Cristi MUSTAŢĂ 
 

           Insp. Mariana POPESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică   
Nr. 42070 / ________2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Studiul de Fezabilitate  pentru trecerea în subteran a reţelelor aeriene”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 

    1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe. 
         2. Act normativ aprobare indicatori: - 
         3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: Se propune trecerea în subteran a 
reţelelor aeriene pentru aproximativ 80 km de reţea. Valoarea estimată pentru realizarea acestui 
obiectiv este de 171.227 mii lei (39.060.000) euro. Termen de execuţie estimat: 5 ani. 
         4. Informaţii financiare:  
         a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 70.02. 
         b) creditele de angajament:  50 mii lei 
         c) creditele bugetare:  50 mii lei 
         d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni. 
         e) analiza cost - beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
         f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 
         5. Informaţii nefinanciare:  
          a) descrierea proiectului: prestări servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate. 
           b) stadiul fizic al obiectivelor: - 
         6. Responsabil de program (proiect): Responsabilitatea realizării acestui program revine 
Serviciului Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Director executiv.,        Serviciul A.M.S.U.P., 



Monica NASTASĂ 
 

    Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
 

        Intocmit, 
      Insp. Cristi MUSTAŢĂ 

 
         Insp. Mariana POPESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică   
Nr. 42065 / ________2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Studiul de oportunitate privind concesionarea Serviciului de iluminat 
 public din municipiul Craiova”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 
 

       1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
     3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Studiul de oportunitate va defini 
scenariile tehnice propuse şi estimarea costurilor pentru proiectul de investitii publice propus. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 20 mii lei; 70.02. 
b) creditele de angajament:  20 mii lei 

        c) creditele bugetare:  20 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 1 lună 
e) analiza cost - beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
 f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestări servicii de proiectare – întocmire studiu 

oportunitate. 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Responsabilitatea realizării acestui program revine 
Serviciului Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, Direcţia Investiţii , 
Achiziţii şi Licitaţii. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Director executiv.,        Serviciul A.M.S.U.P., 
Monica NASTASĂ 

 
    Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 

 
        Intocmit, 

      Insp. Cristi MUSTAŢĂ 
 

         Insp. Mariana POPESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică   
Nr. 42063 / _______2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Studiul de oportunitate pentru trecerea în subteran a reţelelor aeriene”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 

       1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Studiul de oportunitate va defini 
scenariile tehnice propuse şi estimarea costurilor pentru proiectul de investitii publice 
propus. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 20 mii lei; 70.02. 
b) creditele de angajament:  20 mii lei 

        c) creditele bugetare:  20 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 1 lună. 
e) analiza cost - beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestări servicii de proiectare – întocmire studiu 

oportunitate. 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Responsabilitatea realizării acestui program revine 
Serviciului Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, Direcţia Investiţii  
Achiziţii şi Licitaţii. 

 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Director executiv.,        Serviciul A.M.S.U.P., 
Monica NASTASĂ 

 
       Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 

 
        Intocmit, 

      Insp. Cristi MUSTAŢĂ 
 

      Insp. Mariana POPESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Amenajare grădiniţă” – Grădiniţa cu  program prelungit  Traian Demetrescu – Proiectare (terţiar) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

  
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si 
alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Se propune amenajare grădiniţă în localul situat în 
Craiova, strada Împăratul Traian, nr.65.  Valoarea estimata pentru realizarea acestei investitii este de 500 
mii lei, durata de 1 an. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 21 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 21 mii lei  
c) creditele bugetare:  21 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6.Responsabil de program (proiect): Grădiniţa cu P.P „Traian Demetrescu” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 42120/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„PUZ Bariera Vîlcii - Gîrleşti - Aeroport si introducere in intravilan” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011 si 135/2012. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 250 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 250 mii lei; 
c) creditele bugetare: 250 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):  D.U.A.T.    
  

     p.Arhitect Sef, 
       Elena Riza                            

                    Sef Serviciu, 
                       Stela Mihaela Ene     

 
 

           Intocmit, 
          Violeta BARCAN 
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Intocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 41695/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 pentru achiziţie teren S=2091mp, Tarlaua 27, Parcela 1, Craiova 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active corporale 

2. Act normativ aprobare indicatori: Sentinţă civilă nr. 239/22.06.2009, definitivă şi 
irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Dolj-Secţia Civilă. În dosarul nr. 846/63/2009   

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: pe acest teren s-a realizat carosabil 
şi trotuar din str Potelu  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:1350.000 lei; 51.02.01.03.71.01.03 
b) creditele de angajament: 756.000 lei  
c) creditele bugetare: 756.000 lei  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:-  
b) stadiul fizic al obiectivelor:-   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Patrimoniu     
  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Adriana Cîmpeanu 

 
 
 

Ionuţ Gâlea 
 
 

Intocmit, 
Cons. Stelian Marta 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 41692/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 pentru achiziţie teren S=648mp, str. Râului, F.N. 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active corporale 

2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 558/17.12.2009  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: pe acest teren se realizează 

amenajare teren antrenament din complexul sportiv Ion Oblemenco  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:536.000 lei; 51.02.01.03.71.01.03 
b) creditele de angajament: 536.000 lei  
c) creditele bugetare: 536.000 lei  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:-  
b) stadiul fizic al obiectivelor:-   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Patrimoniu     
  
 

Director executiv,  
Adriana Cîmpeanu 

 
 
 

 
 

Intocmit, 
Cons. Stelian Marta 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 41688/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 pentru achiziţie teren S=709mp, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 21 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active corporale 

2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 332/25.08.2011 şi H.C.L. nr. 
159/04.10.2012  

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: pe acest teren se realizează 
amenajări necesare Sălii Polivalente  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:935.000 lei; 51.02.01.03.71.01.03 
b) creditele de angajament: 235.000 lei  
c) creditele bugetare: 235.000 lei  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:-  
b) stadiul fizic al obiectivelor:-   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Patrimoniu     
  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Adriana Cîmpeanu 

 
 
 

Ionuţ Gâlea 
 
 

Intocmit, 
Cons. Stelian Marta 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică    Se aprobă, 
NR.  46260/             .2013                                          Ordonator principal de credite 
                      Primar, 
                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
                         
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
”Autobuze noi şi autobuze second-hand şi tramvaie second-hand – plata credite bancare”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013. 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii 
capitale aferente activelor fixe) - maşini, echipamente şi mijloace de transport. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

R.A.T. Craiova a achiziţionat în decembrie 2007 cu contractele de furnizare nr. 
100/12474/12.11.2007 şi 100/11993//31.10.2007, 21 de autobuze second hand şi 12 garnituri de tramvaie 
second hand, a căror valoare se ridică la suma de 1.100.000 Euro. 

De asemenea prin contractul de furnizare nr. 100/5818/29.05.2008 au fost achiziţionate 17 
autobuze noi a căror valoare este de 3.000.000 Euro. 

Pentru efectuarea acestor achiziţii s-a contractat un împrumut bancar în baza contractului de credit 
nr. 169/28.08.2007 cu BRD Groupe Societe Generale S.A., sucursala Dolj, denumite „Credit lot I” şi 
„Credit lot II” 

Începând cu anul 2013 cele două credite sunt cumulate în unul singur, rambursarea derulânduse 
începând cu 31 martie, rata lunară fiind de 76.470 Euro. 

Pentru anul 2013  R.A.T. Craiova va rambursa suma de 764.700 Euro reprezentând  3.441.150 lei, 
calculată  la un curs de 4,5 lei pentru 1 Euro. 

Faţă de cele expuse propunem includerea în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
susţinerea plăţii creditelor bancare în sumă de 3.442 mii lei.  

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 3.442 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 

84.02. 
b) creditele de angajament: 3.442 mii lei 
c) creditele bugetare: 3.442 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 
Utilitate Publică. 
 

                  DIRECTOR EXECUTIV,                      SERVICIUL A.M.S.U.P., 
           Monica Nastasă                 Cristian Smărăndăchescu 
 
 
                          INTOCMIT, 
                                   Alin Glăvan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.              /      .03.2013  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Amenajare adapost pentru caini”, etapa I 
(proiect tehnic + executie) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 122/2012 si HCL 91/2013 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Realizarea acestei investitii rezida din 

pericolul pe care il reprezinta cainii fara stapan pentru populatia orasului Craiova, 
precum: maladii, riscul inmultirii necontrolate si al cresterii agresivitatii. La data de 
27.11.2012 a fost incheiat contractul nr. 160707 privind executia primei etape a 
acestui obiectiv de investitii; celelalte etape, in valoare de 2.928,604 mii lei se vor 
realiza in anii urmatori.  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 5.888,396 mii lei, din care 2.959,792 mii 

lei etapa I; 74.02.05.71.01.01 
b) creditele de angajament: 2.826 mii lei   
c) creditele bugetare:  2.826 mii lei   
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 5 luni (et.I) 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: amenajare adapost pentru caini 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii  
 

Director Directia Investitii, Achizitii  
si Licitatii, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
 NOTA DE FUNDAMENTARE  

 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
 „Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei” - S.F. 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este 

impusa de lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent alimentarea 
cu apa a locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza 
apa din stratul freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. 
Evident ca riscul expunerii populatiei la a consuma o apa neconforma conditiilor 
depotabilitate atat din punct de vedere chimic, dar si din punct de vedere 
bacteriologic, bolile hidrice putand cauza boli grave. Valoarea estimata pentru 
realizarea acestui obiectiv de investitii este de 150 mii lei, suma ce va fi inclusa in 
bugetele anilor urmatori, termenul de executie estimat al acestuia fiind de 2 ani. 
Astfel, pentru anul 2013  propunem includerea in Programul de Investitii Publice a 
sumei de 20 mii lei pentru realizarea studiului de fezabilitate.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 20  mii lei; 74.02.06.71.01.30 
b) creditele de angajament: 20 mii lei 
c) creditele bugetare:  20 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: servicii de proictare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
   

  
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
           Intocmit, 

                               insp. C-tin Neagoe                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
 NOTA DE FUNDAMENTARE  

 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
 „Alimentare cu apa si canalizare pluviala cartier Veterani: alimentare cu apa” - P.T. 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este impusa de 

dezvoltarea cartierului prin constructia de locuinte. In prezent alimentarea cu apa a 
locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza apa din stratul 
freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. Evident ca riscul expunerii 
populatiei la a consuma o apa neconforma conditiilor depotabilitate atat din punct de vedere 
chimic, dar si din punct de vedere bacteriologic, bolile hidrice putand cauza boli grave. 
Aceste neplaceri pot fi indepartate prin asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu 
apa, cu o sursa monitorizata. Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de 
investitii este de 24.313.889 lei, iar termenul de executie estimat al acestuia este de 30 de 
luni; aceasta suma se va include in bugetele anilor 2013, 2014 si 2015 pentru fazele 
urmatoare, respectiv proiect tehnic si executie. Pentru anul 2013 este prevazuta in buget 
suma de 21 mii lei pentru plata studiului de fezabilitate, iar pentru continuarea investitiei 
propunem includerea in Programul de Investitii Publice a acestui an  a sumei de 191 mii lei 
pentru realizarea proiectului tehnic aferent alimentarii cu apa a cartierului Veterani.  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 191  mii lei; 74.02.06.71.01.30 
b) creditele de angajament: 191 mii lei 
c) creditele bugetare:  191 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: alimentare cu apa cartier Veterani  
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
  

 
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
           Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
 NOTA DE FUNDAMENTARE  

 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
 „Alimentare cu apa si canalizare pluviala cartier Veterani: alimentare cu apa” - S.F. 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este impusa de 

dezvoltarea cartierului prin constructia de locuinte. In prezent alimentarea cu apa a 
locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza apa din stratul 
freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. Evident ca riscul expunerii 
populatiei la a consuma o apa neconforma conditiilor depotabilitate atat din punct de vedere 
chimic, dar si din punct de vedere bacteriologic, bolile hidrice putand cauza boli grave. 
Aceste neplaceri pot fi indepartate prin asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu 
apa, cu o sursa monitorizata. In anul 2012 s-a incheiat contractul pentru realizarea  
studiului de fezabilitate in suma de 21 mii lei lei, avand termen de finalizare anul 
2013. Astfel, pentru anul 2013  propunem includerea in Programul de Investitii 
Publice a sumei de 21 mii lei pentru plata studiului de fezabilitate.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 21  mii lei; 74.02.06.71.01.30 
b) creditele de angajament: 21 mii lei 
c) creditele bugetare:  21 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: servicii de proictare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
  

 
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
           Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
 NOTA DE FUNDAMENTARE  

 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
 „Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de 
strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei: alimentare cu apa potabila” 

- P.T. 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este impusa de 

lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent alimentarea cu apa a 
locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza apa din stratul 
freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. Evident ca riscul expunerii 
populatiei la a consuma o apa neconforma conditiilor depotabilitate atat din punct de vedere 
chimic, dar si din punct de vedere bacteriologic, bolile hidrice putand cauza boli grave. 
Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 48.225.064 lei, iar 
termenul de executie estimat al acestuia este de 30 de luni; aceasta suma se va include in 
bugetele anilor 2013, 2014 si 2015 pentru fazele urmatoare, respectiv proiect tehnic si 
executie. Pentru anul 2013 este prevazuta in buget suma de 27 mii lei pentru plata studiului 
de fezabilitate, iar pentru continuarea investitiei propunem includerea in Programul de 
Investitii Publice a acestui an a sumei de 153 mii lei pentru realizarea proiectului tehnic 
aferent alimentarii cu apa a zonei mentionate mai sus.  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 153 mii lei; 74.02.06.71.01.30   
b) creditele de angajament: 153 mii lei 
c) creditele bugetare:  153 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
  

 
  Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

                            
          Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
 



FP-59-01, vers. 01 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 NOTA DE FUNDAMENTARE  

 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
 „Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de 
strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei: alimentare cu apa potabila” 

- S.F. 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este impusa de 

lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent alimentarea cu apa a 
locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza apa din stratul 
freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. Evident ca riscul expunerii 
populatiei la a consuma o apa neconforma conditiilor depotabilitate atat din punct de vedere 
chimic, dar si din punct de vedere bacteriologic, bolile hidrice putand cauza boli grave. In 
anul 2012 s-a incheiat contractul pentru realizarea  studiului de fezabilitate in suma de 27 mii 
lei lei, avand termen de finalizare anul 2013. Astfel, pentru anul 2013  propunem includerea 
in Programul de Investitii Publice a sumei de 27 mii lei pentru plata studiului de fezabilitate.   

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 27 mii lei; 74.02.06.71.01.30   
b) creditele de angajament: 27 mii lei 
c) creditele bugetare:  27 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: servicii de proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
  

 
  Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

                            
          Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „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”: str. Paraului (tronsonul 3)   (P.T. + executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 103/30.08.2012 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: se va putea asigura un climat de trai 

propice si adecvat pentru locuitorii din zona acestor tronsoane prin inlaturarea 
factorilor improprii, cum ar fi mirosurile neplacute, tantarilor si altor daunatori a caror 
prezenta este favorizata de situatia actuala.  

Situatia actuala pentru tronsonul 3 in ceea ce priveste izvoarele costiere este aceea ca 
favorizeaza aparitia baltilor si vegetatiei abundente. 

Investitia propusa vizeaza reabilitarea si modernizarea unor tronsoane ale canalului 
colector Cornitoiu care preia si transporta apele meteorice precum si reabilitarea 
unui colector de ape uzate menajere situat in zona parcului Cornitoiu, inclusiv 
reabilitarea subtraversarii strazii George Enescu. De asemenea sunt prevazute si 
lucrari pentru preluarea si deversarea apelor unor izvoare costiere pentru 
tronsoanele 2 (Cimitir Sineasca – str. George Enescu) si tronsonul 3 (str. Paraului). 
Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 10.614.051 
lei, iar termenul de executie estimat al acestuia este de 9 de luni; aceasta suma se 
va include in bugetele anilor 2013 si 2014 pentru fazele urmatoare, respectiv proiect 
tehnic si executie. Pentru anul 2013  propunem includerea in Programul de Investitii 
Publice a sumei de 572 mii lei pentru realizarea proiectului tehnic si executiei 
lucrarii aferente tronsonului 3 (str. Paraului).   

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 10.614 mii lei; 74.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 572 mii lei  
c) creditele bugetare:  572 mii lei 
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d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 6 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: amenajare canal Cornitoiu 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Consolisare imobil Casa Casatoriilor” Craiova (D.A.L.I.) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori:  - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Deoarece constructia a fost supusa 

actiunii la peste 4 seisme, avariile tipice actiunilor seismice asupra structurilor din 
zidarie nearmata, de genul fisuri si crapaturi, verticale, in X, inclinate, etc. in cazul 
acestei constructii, sunt mascate in mare parte de succesiunea straturilor de 
tencuieli, astfel ca la data expertizarii avariile sunt vizibile mai mult la exterior si sunt 
relative moderate. Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investitii 
este de 1.500 mii lei, suma ce va fi inclusa in bugetele anilor urmatori, termenul de 
executie estimat al acestuia fiind de 2 ani. Propunem pentru anul 2013 includerea in 
Programul de Investitii Publice a sumei de 43 mii lei pentru realizarea 
documentatiei de avizare.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 43 mii lei; 51.02.71 
b) creditele de angajament: 43 mii lei 
c) creditele bugetare:  43 mii lei 
d) graficul de finanţare,pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 1 luna 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – faza documentatie de 

avizare a lucrarilor de interventii  
b) stadiul fizic al obiectivelor: expertiza tehnica 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
  
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Extindere Cimitir Ungureni” - (executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 273/30.06.2011        
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Acest obiectiv de investitii a fost 

receptionat la sfarsitul anului 2012, insa datorita veniturilor insuficiente nu s-a reusit 
plata a 3 mii lei pentru finalizarea investitiei. Astfel, pentru anul 2013 propunem  
includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 3 mii lei.  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  2.070 mii lei; 70.02.50.71.01.01 
b) creditele de angajament:  3 mii lei  
c) creditele bugetare:   3 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: extindere cimitir  
b) stadiul fizic al obiectivelor: finalizat  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 

 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013  
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Consolidare zid de sprijin si refacere imprejmuire pe latura de est” 
la C.N. Fratii Buzesti din Craiova - (executie)(terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 434/24.11.2011 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Zidurile de sprijin si imprejmuirea de pe 
latura de est au suferit de-a lungul timpului un avansat proces de degradare, care in anumite 
zone a condus la pierderea stabilitatii si iesirea din verticalitate. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 1.709,22 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01 
b) creditele de angajament: 200 mii lei  
c) creditele bugetare:  200 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: .3 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Consolidare zid de sprijin 
b) stadiul fizic al obiectivelor: execuţie 

6. Responsabil de program (proiect): C.N. Fraţi Buzeşti 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013  
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reabilitare şi consolidare zid sprijin, latura de Vest str. Gh. Bibescu şi latura de Nord 
care se învecinează cu str. M. Viteazu” 

la C.N. Carol I din Craiova - (P.T+execuţie)(terţiar) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Împrejmuirea existentă pe latura de 
Vest şi parţial partea de Nord este puternic afectată de împingerea pământului, 
prezentând atât fisuri verticale cât deplasări ale coronamentului. Soluţia propusă pentru 
înlocuirea zidului existent este executarea unui zid de sprijin din beton armat monolit 
executat pe tronsoane. 
4. Informaţii financiare:   

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 1.058 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01 
b) creditele de angajament: 105 mii lei  
c) creditele bugetare:  105 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Reabilitare şi consolidare zid de sprijin 
b) stadiul fizic al obiectivelor: execuţie 

6. Responsabil de program (proiect): C.N. Carol I 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
 



FP-59-01, vers. 01 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013 .  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reabilitare şi consolidare zid sprijin, latura de Vest str. Gh. Bibescu şi latura de Nord 
care se învecinează cu str. M. Viteazu” 

la C.N. Carol I din Craiova – (E.T+D.A.L.I.) - (terţiar) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   alte 
active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 64/28.02.2013 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Împrejmuirea existentă pe latura de Vest şi 
parţial partea de Nord este puternic afectată de împingerea pământului, prezentând atât fisuri 
verticale cât deplasări ale coronamentului. Soluţia propusă pentru înlocuirea zidului existent 
este executarea unui zid de sprijin din beton armat monolit executat pe tronsoane. Intrucat in 
Programul de Investitii Publice al anului 2012 denumirea investitiei a fost incorecta, respectiv 
„Consolidare zid sprijin, latura de vest, str. Gh. Bibescu” propunem schimbarea denumirii 
obiectivului de investitii in „Reabilitare şi consolidare zid sprijin, latura de Vest str. Gh. Bibescu 
şi latura de Nord care se învecinează cu str. M. Viteazu” 
4. Informaţii financiare:   

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 1 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30 
b) creditele de angajament: 1 mii lei  
c) creditele bugetare:  1 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:  

6.  Responsabil de program (proiect): C.N. Carol I 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Modernizare punct termic - (P.T. + executie) – Colegiul Ştefan Odobleja  
(Grup Şcolar Electroputere)” (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 110/26.02.2009  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Pentru continuarea obiectivului de 
investiţii propunem alocarea sumei de 535 mii lei pentru decontarea situaţiilor de lucrări 
finalizate în anul 2012 la reţeua termică. 
 Valoarea totală a investiţiei este de 4.253,97 mii lei din care s-a decontat în 
perioada 2010-2012 suma de 2.210,30 mii lei. Diferenţa de 1.508,67 mii lei urmează a 
fi alocată la o eventuală rectificare de buget în anul 2013 sau în anul 2014, suma fiind 
necesară la finalizarea lucrărilor de modernizare a punctului termic. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 4.253,97 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01 
b) creditele de angajament: 535 mii lei  
c) creditele bugetare:  535 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Modernizare punct termic 
b) stadiul fizic al obiectivelor: în execuţie 

6. Responsabil de program (proiect): Colegiul Stefan Odobleja 
  

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
  
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Inlocuire conducta Statia Bordei „- (executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 101/24.02.2011       
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei acestei lucrari 

este impusa de schimbarea amplasamentului tronsoanelor  de conducte pozate in 
anul 1909 in taluzul actual al drumului european E70. Valoarea estimata pentru 
realizarea acestui obiectiv de investitii este de 808.843 lei, iar termenul de executie 
estimat al acestuia este de 3 luni; aceasta suma se va include in bugetele anilor 
2013 si 2014. Pentru anul 2013 propunem  includerea in Programul de Investitii 
Publice a sumei de 50 mii lei pentru inceperea lucrarii de executie a acestui 
obiectiv.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  762 mii lei; 70.02.05.01.71.01.01 
b) creditele de angajament:  50 mii lei  
c) creditele bugetare:   50 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: inlocuire conducta 
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Inlocuire conducta Statia Bordei „– (P.T.) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 101/24.02.2011       
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei acestei lucrari 

este impusa de schimbarea amplasamentului tronsoanelor  de conducte pozate in 
anul 1909 in taluzul actual al drumului european E70. Valoarea estimata pentru 
realizarea acestui obiectiv de investitii este de 808.843 lei, iar termenul de executie 
estimat al acestuia este de 3 luni; aceasta suma se va include in bugetele anilor 
2013 si 2014. In anul 2012 s-a incheiat contractul pentru realizarea  proiectului 
tehnic in suma de 23 mii lei lei, avand termen de finalizare anul 2013. Astfel, pentru 
anul 2013  propunem includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 23 
mii lei pentru plata proiectului tehnic.       

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  23 mii lei; 70.02.05.01.71.01.30 
b) creditele de angajament:  23 mii lei  
c) creditele bugetare:   23 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestare servicii de proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

  
 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vart” - (executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 100/24.02.2011       
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  Necesitatea executiei lucrarii este 

impusa de vechimea mare in exploatare, tronsonul mentionat aflandu-se in stadiu 
avansat de uzura. Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investitii 
este de 655.787 lei, iar termenul de executie estimat al acestuia este de 3 luni; 
aceasta suma se va include in bugetele anilor 2013 si 2014. Pentru anul 2013 
propunem  includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 50 mii lei pentru 
inceperea lucrarii de executie a acestui obiectiv.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  600 mii lei; 70.02.05.01.71.01.01 
b) creditele de angajament:  50 mii lei  
c) creditele bugetare:   50 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: reabilitare conducta 
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vart” - (P.T.) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 100/24.02.2011       
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  Necesitatea executiei lucrarii este 

impusa de vechimea mare in exploatare, tronsonul mentionat aflandu-se in stadiu 
avansat de uzura. Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investitii 
este de 655.787 lei, iar termenul de executie estimat al acestuia este de 3 luni; 
aceasta suma se va include in bugetele anilor 2013 si 2014. In anul 2012 s-a 
incheiat contractul pentru realizarea  proiectului tehnic in suma de 18 mii lei lei, 
avand termen de finalizare anul 2013. Astfel, pentru anul 2013  propunem 
includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 18 mii lei pentru plata 
proiectului tehnic.       

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  18 mii lei; 70.02.05.01.71.01.30 
b) creditele de angajament:  18 mii lei  
c) creditele bugetare:   18 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestare servicii de proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia” (S.F.) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori:  - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Se propune realizarea unei cladiri, 

tip spital, cu 500 de paturi intrucat numarul de paturi existent in actualul spital clinic 
municipal Filantropia este insuficient, si alimierea la standardele internationale.  
Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 57.500 mii 
lei (12.500.000 euro), suma ce va fi inclusa in bugetele anilor urmatori, termenul de 
executie estimat al acestuia fiind de 2 ani. Propunem pentru anul 2013 includerea in 
Programul de Investitii Publice a sumei de 70 mii lei pentru realizarea studiului de 
fezabilitate.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 70 mii lei; 66.02.71 
b) creditele de angajament: 70 mii lei 
c) creditele bugetare:  70 mii lei 
d) graficul de finanţare,pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 1 luna 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – faza studiu de 

fezabilitate 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Construire gradinita cu 10 grupe si cresa cu doua grupe saptamanale”  
 la Gradinita cu program prelungit Nicolae Romanescu - (tertiar) 

(executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Intrucat suma de 90 mii lei reprezinta 

restanta catre constructor pentru lucrarile efectuate in anul 2012, propunem 
includerea acestei sume in programul de investitii publice pe anul 2013.   

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 6.992 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 90 mii lei 
c) creditele bugetare:  90 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:   
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Construire gradinita cu 10 grupe si cresa cu doua grupe 

saptamanale 
b) stadiul fizic al obiectivelor: in executie 

6. Responsabil de program (proiect):  Construire gradinita cu 10 grupe si cresa cu doua 
grupe saptamanale 

 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Amenajare Gradina Zoologica Craiova” - (P.T. + executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 124/20.09.2012      
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  Unul din obiectivele acestei investitii 

este fructificarea intregii suprafete detinuta de Gradina Zoologica din Craiova prin 
reorganizarea activitatii existente in conditiile legii si diversificarea activitatii prin 
amenajare de spatii noi cu caracter recreativ si educativ. Investitia vine in 
intampinarea nevoii reale de incadrare in Normele Ordinului Ministrului Mediului si 
Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 ce priveste suprafetele minime necesare fiecarei 
specii de mamifere ce traieste in captivitate, in acelasi timp adaptarea spatiului 
expozitional la cerintele europene din domeniul asigurarii conservarii biodiversitatii 
ex-situ. Urmare a Hotararii Guvernului nr. 1500/2007 Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a obtinut o cofinantare nerambursabila in cuantum de 75% din valoarea 
totala a cheltuielilor eligibile necesare amenajarii gradinii zoologice,  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova revenindu-i  un cuantum de 25%. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 3.394 mii lei, din care cota de 

cofinantare din bugetul local al Municipiului Craiova (25%) este de 840 mii lei 
la care se adauga cheltuielile neeligibile in suma de 33 mii lei; 
67.02.05.03.71.01.01 

b) creditele de angajament: 795 mii lei (partea de finantare din partea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova), din care suma de 57 mii lei reprezinta P.T. 

c) creditele bugetare:  795 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 1 an 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
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f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  
5. Informaţii nefinanciare:  

a) descrierea proiectului:  amenajarea Gradinii Zoologice Craiova 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii, Directia Servicii 
Publice  

 
   

 
 Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Achiziţie cu montaj lift alimente”  
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare Albastră” (tertiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   
echipamente si mijloace de transport 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare 
Albastră” din Craiova solicită includerea în Programul de Investiţii Publice a unui lift pentru 
alimente, pentru înlocuirea celui vechi care nu mai este funcţional. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 30 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 30 mii lei  
c) creditele bugetare:  30 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare Albastră” 
din Craiova 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Întocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Achiziţie maşină de spălat rufe 8 kg profesional - 2buc.”  
„Achiziţie uscător rufe 8 kg profesional - 2buc.” 
„Achizitie complex pentru călcat rufe copii - 1 buc” 
la Grădiniţa cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” (tertiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si 
alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   echipamente si mijloace 
de transport 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Grădiniţa cu Program Prelungit „Tudor 
Vladimirescu” din Craiova solicită includerea în Programul de Investiţii Publice a trei obiective de 
investiţii, şi anume 

 două buc. maşini de spălat rufe de 8kg profesionale (10 mii lei); 
 două buc. uscătoare de rufe de 8kg profesionale (7 mii lei); 
 una buc. complex pentru călcat rufe copii (3 mii lei). 

 Maşinile de spălat rufe profesionale, uscătoarele de rufe profesionale şi complexul pentru călcat 
rufe copii sunt necesare pentru asigurarea condiţiilor igienico - sanitare pentru cei 335 de copii care 
frecventează această grădiniţă.. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 20 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 20 mii lei  
c) creditele bugetare:  20 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Grădiniţa cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” din 
Craiova 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Întocmit, 

insp. Iulian Pătru 



FP-59-01, vers. 01 

 



1 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică   
Nr. 41572 / _________2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 
 

    1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): construcţii -  Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat 
public 

2. Act normativ aprobare indicatori:  
       Prin H.C.L. nr. 190/30.09.2002, s-a aprobat delegarea serviciului de reabilitare si modernizare 
a sistemului de iluminat public, arhitectural, ornamental- stradal al clădirilor de patrimoniu din 
municipiul Craiova, către S.C. Luxten Lighting Company S.A. Bucuresti. 

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În anul 2002 s-a încheiat Contractul nr. 42515/07.11.2002 prin care Gestionarul a executat 
lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat public în valoare totală de 12.235.879,79 Euro- fără 
TVA. Plata acestor lucrări se face în rate lunare egale de 101.965 Euro – fără TVA/lună 
 În anul 2005 s-a încheiat Actul Aditional nr. 7600/28.01.2005, prin care s-au realizat 
lucrări de extindere a sistemului de iluminat public în valoare totală de 1.567.691,78 Euro – fără 
TVA. Plata acestor lucrări se face în rate lunare egale de 16.701,28 Euro (fără TVA)/lună. 
 În anul 2007 s-a încheiat Actul Aditional nr. 16116/27.02.2007, prin care s-au realizat 
lucrări de extindere a sistemului de iluminat public în valoare totală de 1.502.698,61 Euro – fără 
TVA. Plata acestor lucrări se face în rate lunare egale de 21.467,13 Euro (fără TVA)/lună. 
 În anul 2009 s-a încheiat Actul Adiţional nr. 93885/24.07.2009, prin care s-au executat 
lucrări de extindere a sistemului de iluminat public în valoare totală de 691.948,04 euro - fără 
TVA. Plata acestor lucrări se face în rate lunare egale de 16.095,86 euro (fără TVA)/lună.  
 De la sfârşitul anului 2011 până în prezent, s-a produs o importantă extindere a cartierelor 
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limitrofe, fapt care a determinat apariţia a numeroase solicitări din partea locuitorilor zonelor 
respective pentru extinderea sistemului de iluminat public. Petenţii s-au adresat în scris sau au fost 
în audienţe la conducerea Primăriei Municipiului Craiova. Totodată, unele asociaţii de proprietari 
au adresat solicitări scrise pentru suplimentarea punctelor luminoase din cartierele de locuinţe 
întrucât, în incintele dintre blocuri, s-au produs reamplasări de spaţii cu destinaţie specială ( spaţii 
de joacă pentru copii, platforme de depozitare a gunoiului menajer, etc.), iar retrocedarea unor 
terenuri foştilor proprietari a determinat apariţia de noi căi de acces în cartierele de blocuri. 
 Au fost inventariate zonele în care se solicită extinderea reţelelor de iluminat public şi este 
necesară suplimentarea valorii lucrărilor cu suma de 100.021,3 euro fără tva, sumă ce urmează a fi 
prinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  

 Valoarea totală a contractului cu actele adiţionale:  
             15.998.218,22 Euro (fără TVA) x 4,5454 lei/Euro = 72.718.301,1 lei (fără TVA)x 1,24 = 
    90.170.693,36 lei (cu tva) +  540.000 lei = 90.710.693,36 lei (cu tva) .  
 Se ia ca referintă cursul leu/Euro al datei de 06.12.2012– 4,5454 lei/Euro. 

 
 Valoarea se încadrează în subdiviziunea clasificatiei bugetare: 70.02.71. 

b) creditele de angajament:  
Credite de angajament: 90.710.693,36 lei .  

c) creditele bugetare:   
Valoarea lucrarilor de reabilitare si extindere iluminat public pe anul 2013, aferente 

Contractului 42515/2002, care se încheie în luna februarie 2013,necesară a fi cuprinsă in 
Programul de investitii 2013, este de: 

- Rest de plată pentru lucrări contract de bază:  
204.009,79 Euro(fără tva) x 4,5454 lei/Euro = 927.306,1 lei fără tva x 1,24 = 1.149.859,56 lei 

- Rest de plată pentru lucrări Act Aditional nr. 7600/28.01.2005:  
14.472,74 Euro(fără tva) x 4,5454 lei/Euro =  65.784,39 lei fără tva x 1,24 = 81.572,65 lei                                                                  

- Rest de plată pentru lucrări Act Aditional nr.  16116/27.02.2007: 
42.933,96 Euro(fără tva) x 4,5454 lei/Euro = 195.152,02 lei fără tva x 1,24 =241.988,51 lei 

- Rest de plată pentru lucrări Act Aditional nr.  93885/24.07.2009: 
32.017,78 Euro(fără tva) x 4,5454 lei/Euro = 145.533,62 lei fără tva x 1,24 = 180.461,69 lei 

Total:   = 1.653.882,41 lei 
 Se ia ca referintă cursul leu/Euro al datei de 06.12.2012– 4,5454 lei/Euro. 

- Din bugetul anului 2012, pentru lucrările de reabilitare a rămas neonorată suma de 
1.056.993,05 lei, urmând să se achite în anul 2013. 

Valoarea creditelor bugetare initiale necesare pe anul 2013 este de:  
                         2.710.875,46 ~2.711 mii lei 
Valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate în anul 2013: 
                 100.021,3 euro fără tva = 124.026,41 euro cu tva ~ 540 mii lei 
Valoarea totală a creditelor bugetare necesare pe anul 2013 este de:  
      2.711 mii lei + 540 mii lei = 3.251 mii lei 
 

d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
Conform Contract nr. 42515/07.11.2002. 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
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Conform Contract nr. 42515/07.11.2002. 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 
Conform Contract nr. 42515/07.11.2002. 

 
5. Informaţii nefinanciare:  

a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   
 

6. Responsabil de program (proiect): Responsabilitatea realizării acestui program 
revine Serviciului Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică şi 
Serviciului Investiţii. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Director executiv.,        Serviciul A.M.S.U.P., 
Monica NASTASĂ 

 
    Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 

 
 

        Intocmit, 
      Insp. Cristi MUSTAŢĂ 

 
      Insp. Mariana POPESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Refuncţionalizare clădire grădiniţă, construire grupuri sanitare şi racordare la utilităţi 
(executie)” la Scoala gimnaziala Lascar Catargiu pentru Gradinita cu program 

prelungit nr. 17 (terţiar) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):  
constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 104/23.02.2012  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: În conformitate cu Normativul NP 011/1997 
şi a Ordinului 1955/18.10.1995 clădirea Grădiniţei nr. 17 din str. Teleanjănului nr. 35 Craiova, 
structură a Şcolii Gimnaziale Lascăr Catargiu nu corespunde prevederilor legale.Prin investiţia 
propusă se face refuncţionalizarea clădirii prin creerea de grupuri sanitare pentru copii şi 
anexe şi deasemenea creerea unui hol comun. Pentru anul 2013 propunem includerea in 
Programul de Investitii Publice a sumei de 576 mii lei, diferenta urmand a fi alocata la o 
eventuala rectificare bugetara sau in anul urmator. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 1.076 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01 
b) creditele de angajament: 576 mii lei  
c) creditele bugetare:  576 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 12 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Refuncţionalizarea clădirii prin creerea de grupuri sanitare 

pentru copii şi anexe şi deasemenea creerea unui hol comun. 
b) stadiul fizic al obiectivelor: în execuţie 

6. Responsabil de program (proiect):  Şcoala Gimnazială Lascăr Catargiu 
  

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. C-tin Neagoe 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Locuinte colective cu regim de inaltime maxim P+10,  
 str. Dimitrie Gerota nr. 2 Craiova”, etapa 1  (S.F.) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):  
alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 36/30.01.2013 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: inregistrarea la nivelul lunii septembrie 

2012 a unui numar de 4577 cereri de locuinta nesolutionate, si faptul ca pe raza 
municipiului Craiova ultimele locuinte construite si date in folosinta au fost construite prin 
ANL, finalizate si repartizate in anii 2008 si 2009, cate 126 de unitati locative (cate 100 
repartizate tinerilor, iar cate 26 familiilor evacuate). Valoarea totala pentru realizarea 
acestui obiectiv de investitii  este de 146.827,228 mii lei (33.254.190 euro) – pentru 
aproximativ 720 locuinte -, iar termenul de executie al acestuia este de 48 luni. Pentru anul 
2013 se propune realizarea a 144 de locuinte (etapa 1), in valoare de 32.282,637 mii lei, 
termenul de executie fiind de 21 de luni. Sursele de finantare sunt din bugetul local pentru 
realizarea studiului de fezabilitate (44 mii lei) si din credit intern/extern pentru realizarea 
proiectului tehnic si a executiei lucrarii (32.239 mii lei). In anul 2012 s-a incheiat contractul 
pentru realizarea  studiului de fezabilitate in suma de 44 mii lei lei, avand termen de 
finalizare anul 2013. Astfel, pentru anul 2013  propunem includerea in Programul de 
Investitii Publice a sumei de 44 mii lei pentru plata studiului de fezabilitate.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 44 mii lei; 70.02.03.01.71.01.30 
b) creditele de angajament: 44 mii lei 
c) creditele bugetare:  44 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: -   
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  prestari servicii de proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.42117/ 13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

PRIMAR, 
Lia Olguta VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investitii 

“Realizare P.U.Z. - Restudierea functionalitatii si a reglementarilor urbanistice din zona 
cuprinsa între  str. Riului, str. Dimitrie Gerota, str. Constantin Severeanu    

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investitie: in raport cu situatia existenta 

aprobata, este necesara modernizarea zonei privind restudierea si reactualizarea 
reglementarilor urbanistice privind functionalitatea, regimul de inaltime, coeficientii 
zonei si aliniamentele construibile. 

4.  Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli pe investitii: 13 mii lei; 70.02.50 
b) creditele de angajament: 13 mii lei; 
c) creditele bugetare: 13 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):  DUAT.     
  

p. Arhitect Sef, 
Elena RIZA  

                              Sef Serviciu, 
                                 Stela Mihaela ENE 

 
 

                          Intocmit, 
                           Violeta Barcan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.                 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
  

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Modernizare puncte termice in mun. Craiova, proiectare, automatizare, contorizare,  
 inlocuire utilaje, echipamente si instalatii”, etapa III 

(proiect tehnic + executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte 

active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 147/31.03.2011  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: În contextul energetic mondial şi a situaţiei existente 

în serviciile de termoficare, Guvernul României a iniţiat programul “Termoficare 2006–2015, căldură şi 
confort”. Acest program a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 462/05.04.2006 modificată şi 
completată prin H.G. nr. 381/2008. Regulamentul privind implementarea programului “Termoficare 
2006–2015, căldură şi confort” a fost aprobat prin Ordin al ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 471/08.05.2008, ulterior abrogat si inlocuit cu Ordinul 124/05.06.2012. Prin 
modernizarea punctelor termice, implementarea automatizarii si a monitorizarii de la distanta a 
functionarii acestora se vor obtine urmatoarele efecte favorabile: scaderea consumului specific de 
combustibil si energie electrica; scaderea pierderilor de agent termic si caldura; cresterea eficientei 
energetice a instalatiilor etc.  In data de 21.11.2012 au fost incheiate contracte pentru punctele 
termice Mihai Viteazu, 9 Calea Bucuresti si Sarari avand termenul de finalizare in aprilie 2013. Suma 
de 1.860.159,25 lei decontata in anul 2012 reprezinta valoarea lucrarilor realizate cu cofinantare de la 
Guvernul Romaniei prin programul “Termoficare 2006–2015, căldură şi confort”. Astfel, pentru anul 
2013 propunemm alocarea sumei de 978 mii lei (din bugetul local) pentru finalizarea contractelor.           

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 62.773 mii lei; 81.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 978 mii lei  
c) creditele bugetare:  978 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 ani 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: modernizarea punctelor termice in mun. Craiova 
b) stadiul fizic al obiectivelor: Până în prezent s-au modernizat 12 puncte termice din totalul de 43. 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii si S.C. Termo Craiova S.R.L. 
 

 
Director, 

 Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Seviciul Investitii si Achizitii 
Nr.                   /  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
  
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Modernizare sistem centralizat de distributie a energiei termice la consumatorii 
finali din municipiul Craiova, jud. Dolj” 

(proiect tehnic + executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte 

active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 146/2011  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: În contextul energetic mondial şi a situaţiei existente 

în serviciile de termoficare, Guvernul României a iniţiat programul “Termoficare 2006–2015, căldură şi 
confort”. Acest program a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 462/05.04.2006 modificată şi 
completată prin H.G. nr. 381/2008. Regulamentul privind implementarea programului “Termoficare 
2006–2015, căldură şi confort” a fost aprobat prin Ordin al ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 471/08.05.2008, ulterior abrogat si inlocuit cu Ordinul 124/05.06.2012. In data de 
11.12.2012 a fost incheiat contractul pentru punctul termic 8 Calea Bucuresti avand termenul de 
finalizare in aprilie 2013. Suma de 762.460,25 lei decontata in anul 2012 reprezinta valoarea lucrarilor 
realizate cu cofinantare de la Guvernul Romaniei prin programul “Termoficare 2006–2015, căldură şi 
confort”. Astfel, pentru anul 2013 propunem alocarea sumei de 488 mii lei (din bugetul local) pentru 
finalizarea contractului. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 28.507 mii lei; 81.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 488 mii lei 
c) creditele bugetare:  488 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 ani 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: modernizarea sistemului centralizat de distributie a energiei termice la 

consumatorii finali din municipiul Craiova 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiti si Achizitii si S.C. Termo Craiova S.R.L. 
 
 

                                    Director,                                                                     Intocmit, 
                         Anamaria Mihaela Covaci                                         insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 3742/___.01.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia – Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

 „Consolidare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7” 
– expertiză tehnică, DALI, PT 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; 
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii 
capitale aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  

Imobilul care este sediul principal al Primăriei Municipiului Craiova, situat în 
str. A. I. Cuza nr. 7, face parte din domeniul public al municipiului şi este 
monument istoric de arhitectura cod LMI 17 B 078 conform „Listei 
monumentelor Istorice” aprobată şi publicată de Ministerul Culturii. 

Cladirea cu regim de înălţime S + P +1 şi suprafaţă construită desfăşurată de 
1090 mp a fost construită în perioada 1902 – 1906. În prezent are destinatia 
de sediu administrativ al Primăriei Municipiului Craiova, tot aici desfăşurându-
se şi activitatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Construcţia a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 
1977, 1986 şi 1990), fiecare afectând structura de rezistenţă, însă, după nici 
unul dintre acestea nu au fost făcute intervenţii importante asupra clădirii. 
Până în prezent s-au mentinut parametrii minimi de functionalitate prin 
efectuarea de lucrari de reparatii curente, dar vechimea construcţiei şi 
problemele aparute necesită o interventie mai amplă asupra cladirii, motiv 
pentru care s-a considerat realizat expertizarea tehnică a acestui imobil în anul 
1999. În anul 2000 s-a realizat şi un studiu de fezabilitate pentru consolidarea 
imobilului, intenţionându-se solicitarea de fonduri în acest sens de la Banca 
Mondială. Demersurile au fost sistate datorită litigiilor asupra dreptului de 
proprietate a clădirii.                                                                                                                                                             

În prezent, litigiile privind dreptul de proprietate s-au soluţionat în favoarea 
Municipiului Craiova. Având in vedere cele mentionate, pentru aducerea 
clădirii la un nivel normal de funcţionalitate şi pentru a evita degradarea 
acesteia şi punerea în pericol a vieţilor omeneşti şi ţinând cont de faptul că 
expertiza şi studiul de fezabilitate pentru consolidare au o vechime 
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considerabilă şi nu mai corespund cu starea actuală al imobilului, se impune 
elaborarea documentaţiei de proiectare care să includă expertiză tehnică, 
documentaţi de avizare a lucrărilor de intervenţii şi proiect tehnic, prin care să 
se stabilească riscul seismic şi categoriile de lucrări ce trebuie executate. 
 Propunem includerea obiectivului de investiţii „Consolidare sediu Primăria 

Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7” – expertiză tehnică, DALI, PT în 
Programul de Investiţii Publice pe anul  2013, la cap. 51.02 „Autorităţi publice 
şi acţiuni externe”, cu suma de 100 mii lei. 

Până la elaborarea devizului general al investitiei estimăm că suma necesara 
realizarii acestui obiectiv este de 15.000.000 lei, iar durata de execuţie a 
lucrărilor este de 2 ani. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:100.000 lei; 
51.02.01.03.71.01.30 

b) creditele de angajament: 100.000 lei 
c) creditele bugetare: 100.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare 
Proiecte 
  
 

Director executiv, Sef Birou, 
Dorina Preduş 

 
 
 

Alina Roşca 
 
 
 

Intocmit, 
Insp. Elena Petrişor 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 2841/___.01.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia – Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

 „Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi 
Teatrul Liric” – DALI + PT 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; 
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii 
capitale aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  

Cladirea scoala a Colegiului National Carol I în care isi desfasoara activitatea atât Colegiul 
National Carol I, cât şi Teatrul Liric Elena Teodorini Craiova se afla in zona declarata CENTRUL 
ISTORIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA conform Planul Urbanistic General al Municipiului 
Craiova, cladirea fiind clasata ca monument istoric de arhitectura de interes local cunoscut 
sub denumirea de Liceul Carol I – grupa A – si ocupa pozitia 245 cod DJ-II-m-A-08056 in „Lista 
monumentelor Istorice” aprobată şi publicată prin grija Ministerului Culturii în anul 2004 şi 
rectificată în anul 2005. 

Imobilul alcatuit din teren si cladire, apartine domeniului public al municipiului Craiova 
fiind cuprins in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Craiova - 
Anexa 2 la H.G. nr. 965/2001 modificata si completata cu H.G. nr. 141/2008, pozitia 
5343/3711. 

Cladirea dateaza de la sfirsitul secolului al XIX-lea, iar in prezent are destinatia de cladire 
scoala a Colegiului National Carol I si cuprinde sali de clasa, laboratoare, birouri 
administrative, biblioteca si sala Teatrului Liric Elena Teodorini. Fiind dată în folosinţă în anul 
1895, construcţia a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 1977, 
1986 şi 1990), fiecare afectând structura de rezistenţă, însă, după nici unul dintre acestea nu 
au fost făcute intervenţii importante asupra clădirii. În prezent pot fi observate fisuri 
înclinate la parapeţii şi buiandrugii ferestrelor, fisuri orizontale la nivelul planşeelor peste 
etajele l şi 2. 

Până în prezent s-au mentinut parametrii minimi de functionalitate prin efectuarea de 
lucrari de reparatii curente, dar vechimea construcţiei şi problemele aparute în principal în 
anii `90 necesită o interventie mai amplă asupra cladirii, motiv pentru care s-a considerat 
realizat expertizarea tehnică a acestui imobil. 
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Astfel, în anul 2000 s-a efectuat o expertiza tehnica a constructiei, iar in urma acesteia s-au 
intocmit documentatiile tehnico-economice in baza carora s-au executat lucrari de 
consolidare si reabilitare, insa fondurile au acoperit necesarul de lucrari doar pe latura de 
nord si sud. Partea frontala a cladirii este in prezent grav afectata de degradari atât ale 
structurii de rezistenţă, cât si degradari ale finisajelor. Din aceasta aripă de cladire face parte 
si sala Teatrului Liric “Elena Teodorini” care de asemenea prezinta multiple degradari ale 
finisajelor. 

Având in vedere cele mentionate in anul 2012 Primaria Municipiului Craiova a achizitionat 
servicii de expertizare a partii de cladire ce nu a fost consolidata pina in prezent, fiind 
elaborata o noua expertiza tehnica din care rezulta ca la aceasta data cladirea prezinta risc 
seismic Rs II şi se recomandă categoriile de lucrări ce trebuie executate. 

Primaria Municipiului Craiova a solicitat Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cuprinderea obiectivului în cadrul Programului anual privind reducerea riscului seismic a 
cladirilor în vederea consolidării şi reabilitării acestui edificiu în conformitate cu HG. nr. 
203/2003, Anexa 2- Norme metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor 
necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care 
prezintă pericol public.  

Până la elaborarea devizului general al investitiei conform HG nr. 28/2008 estimăm că 
suma necesara realizarii acestui obiectiv este de 9.000.000 lei, iar durata estimată este de 2 
ani. 

 Având în vedere cele menţionate, propunem includerea obiectivului de investiţii 
„Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Teatrul Liric” – DALI + PT 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013, la cap. 65.02 „Învăţământ”, cu suma de 100 
mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:100.000 lei; 65.02.04.02.71.01.30 
b) creditele de angajament: 100.000 lei 
c) creditele bugetare: 100.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
  
 

Director executiv, Sef Birou, 
Dorina Preduş 

 
 
 

Alina Roşca 
 
 
 

Intocmit, 
Insp. Elena Petrişor 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publica 
Nr. ........................... 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguta Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

 ''Reamenajare locuri de joaca, (ET+DALI+PT)'' 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe; 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: La solicitarea cetatenilor din municipiul 

Craiova este necesară reamenajarea locurilor de joaca de pe domeniul public în vederea 
imbunatatirii conditiilor de petrecere a timpului liber ; 

4. Informaţii financiare: valoarea estimata pentru realizarea investitiei este de 6.000 mii lei 
durata estimata de executie, fiind de 24 luni. 

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
    -valoarea totala: 354 mii lei 
    -capitolul de cheltuieli:67.02.05.03.71.01.03 
b) creditele de angajament: 354 mii lei 
c) creditele bugetare: 354 mii lei  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 
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6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de        
 Utilitate Publică 

  
  
 
 

Director Executiv, 
Monica NASTASĂ 

Serviciul A.M.S.U.P. 
Cristian Smarandachescu 

 
 
 

Întocmit, 
cons.Iolanda Ionescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 39435 din 08.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor asimilate investiţiilor pentru   

„Reactualizare zonă prin PUZ -Creare locuinţe colective ” str.Caracal nr.132 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria(construcţii:masini,echipamente şi mijloace de transport;mobilier,aparatură 
birotică şi alte active corporale;alte active fixe;reparaţii capitale aferente activelor fixe):alte 
active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori:PUG aprobat cu HCL 23/2000 prelungit cu 
152/2011,135/2012 şi 37/2013 precum si HCL 484/2011   
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:în raport cu situaţia existentă  
este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice ţinându-se 
cont de situatia existenta in teren precum si HCL nr.484/2011 prin care s-a aprobat 
preluarea terenului din domeniul public al statului şi administrarea de Ministerul 
Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în vederea construirii de locuinţe colective  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 50 mii lei; 
c) creditele bugetare: 50 mii lei;  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.    
 

 p.Arhitect Sef, 
Elena RIZA 

                                Şef Serviciu, 
                                Stela Mihaela ENE 

 
                               Întocmit, 

                   Buciu-Vădăstreanu Leontin 
Cristian 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 39390 din 08.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor asimilate investitiilor pentru  

„Construire locuinte  – zona „Hanul Rosu” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori:HCL 300/2006, HCL 217/2010, HCL 231/2005. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situatia existenta 
este necesara corelarea reglementarilor urbanistice aprobate prin PUZ tinandu-se 
cont de situatia existenta in teren si de parcelarile aprobate prin HCL-urile 
anterioare. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 50 mii lei; 
c) creditele bugetare: 50 mii lei;  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.    
 

  
p.Arhitect Sef, 

Elena RIZA 
                                Sef Serviciu, 

                                Stela Mihaela ENE 
 
 

                               Intocmit, 
                                 Adina Butaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 39297 din 08.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

PUZ „Parcul Nicolae Romanescu” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori:HCL nr.23/2000, 152/2011, 135/2012 si 
37/2013. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situatia existenta 
este necesara remedierea uzurii fizice si morale a parcului Romanescu si 
prelungirea duratei de viata prin readucerea lor la starea normala de exploatare. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 40 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 40 mii lei; 
c) creditele bugetare: 40 mii lei;  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.    
 

  
p.Arhitect Sef, 

Elena RIZA 
                                Sef Serviciu, 

                                Stela Mihaela ENE 
 
 

                               Intocmit, 
                                  Violeta BRACAN 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 42126/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„realizare P.U.G. municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011 si 135/2012. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice   
ce va prelua toate investitiile avizate prin documentatii P.U.Z, P.U.D. si A.C. 
emise de Primaria Municipiului Craiova. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 300 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 300 mii lei; 
c) creditele bugetare: 300 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):      
  

p.Arhitect Sef, 
 Elena Riza 

                              Sef Serviciu, 
                                 Stela Mihaela Ene 

 
  

                     Intocmit, 
                    Violeta Barcan 
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Intocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 42128/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reactualizare P.U.Z.Romanescu-Hipodrom” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.209/2010 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice  
ţinându-se cont de situatia existenta in teren a proprietatilor private.  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 16 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 16 mii lei; 
c) creditele bugetare: 16 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):      
  

p.Arhitect Sef, 
Elena Riza  

                              Sef Serviciu, 
                             Stela Mihaela Ene     

 
 
 

                  Intocmit, 
                 Violeta Barcan 
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Intocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii  
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
 NOTA DE FUNDAMENTARE  

 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
 „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere ” - executie 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): 
constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 101/29.03.2012 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Efectuarea lucrarilor de reabilitare a podului 

pasaj rutier, situat pe Calea Bucuresti in municipiul Craiova, vor contribui la reducerea 
emisiilor de poluanti in atmosfera, reducerea prafului si a nivelului de zgomot, care vor avea 
drept efect imbunatatirea calitatii mediului si sanatatii populatiei. De asemenea, masurile de 
siguranta rutiera prevazute in proiect vor asigura confortul si siguranta circulatiei. Lucrarile ce 
se vor executa vor conduce la desfasurarea traficului in conditii bune.Valoarea estimata 
pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 4.373.725 lei, iar termenul de executie 
estimat al acestuia este de 9 luni; aceasta suma se va include in bugetele anilor 2013 si 
2014.  In data de 10.12.2012 s-a incheiat contractul pentru realizarea proiectului tehnic in 
suma de 26.177,64 lei, avand termen de finalizare anul 2013. Astfel, pentru anul 2013  
propunem includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 1.000 lei pentru  
demararea procedurii de achizitie in vederea incheierii contractului de lucrari.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 4.373.725 lei; 84.02.03.01.71.01.01   
b) creditele de angajament: 1 mii lei 
c) creditele bugetare:  1 mii lei   
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 9 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: reabilitare pasaj rutier 
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Intocmit, 
insp. C-tin Neagoe 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii  
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
 NOTA DE FUNDAMENTARE  

 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
 „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere ” - P.T.  

 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 101/29.03.2012 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Efectuarea lucrarilor de reabilitare a podului 

pasaj rutier, situat pe Calea Bucuresti in municipiul Craiova, vor contribui la reducerea 
emisiilor de poluanti in atmosfera, reducerea prafului si a nivelului de zgomot, care vor avea 
drept efect imbunatatirea calitatii mediului si sanatatii populatiei. De asemenea, masurile de 
siguranta rutiera prevazute in proiect vor asigura confortul si siguranta circulatiei. Lucrarile ce 
se vor executa vor conduce la desfasurarea traficului in conditii bune.Valoarea estimata 
pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 4.373.725 lei, iar termenul de executie 
estimat al acestuia este de 9 luni; aceasta suma se va include in bugetele anilor 2013 si 
2014.  In data de 10.12.2012 s-a incheiat contractul pentru realizarea proiectului tehnic in 
suma de 26.177,64 lei, avand termen de finalizare anul 2013. Astfel, pentru anul 2013  
propunem includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 27 mii lei pentru plata 
proiectului tehnic.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 27 lei; 84.02.03.01.71.01.30   
b) creditele de angajament: 27 mii lei 
c) creditele bugetare:  27 mii lei   
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 9 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: reabilitare pasaj rutier 
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Intocmit, 
insp. C-tin Neagoe 

  



FP-59-01, vers. 01 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia  Elaborare  şi Implementare Proiecte  
Serviciul Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
Nr.   3376  din  10.01.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  
„Realizare PUZ -  inel  rutier perimetral  în municipiul Craiova  si studii de prefezabilitate”   

în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Realizarea unui „inel rutier perimetral interior în 

municipiul Craiova” ar permite preluarea unui flux auto semnificativ, care nu intersectează  zona de 
centru a oraşului , pe o variantă de acces mult mai rapid, către punctele de destinaţie situate în afara 
zonei centrale a municipiului Craiova. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar „elaborarea 
unui Plan Urbanistic Zonal -  inel  rutier perimetral   în municipiul Craiova si studii de 
prefezabilitate”,   care să  detalieze prevederile de dezvoltare a reţelei stradale  cuprinse  în 
Planul Urbanistic General cât şi actualizarea documentaţiilor de urbanism elaborate şi aprobate 
ulterior aprobării PUG.  

 Având în vedere cele menţionate, propunem includerea obiectivului de investiţii „Realizare 
 PUZ -  inel  rutier perimetral   în municipiul Craiova    si studii de prefezabilitate”  în 
 Programul de Investiţii Publice pe anul  2013, la cap. 70.02.50 „ Locuinţe, servicii şi 
 dezvoltare publică”, cu suma de 50 mii lei. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 50.000 lei  cap. 70.02.50 
b) creditele de angajament: 50.000 lei 
c) creditele bugetare: 50.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare: - 
a) descrierea proiectului: Proiectul  presupune  realizarea unui studiu de prefezabilitate şi 

elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal,   referitoare la realizarea unei căi rutiere perimetrale care 
include următoarele artere de circulaţie: bld. Dacia – bld. Decebal- str. Traian Lalescu – 
străpungere str. Henri Coandă- str. Potelu- str. Emil Margitu- str. Rîului- supratraversare Balta 
Craioviţa- bld. Tineretului-bld. Dacia (închidere inel) 

b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 
6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia  Elaborare  şi Implementare Proiecte 

  
Director executiv, 

Dorina Preduş 
Sef Serviciu, 

Cristiana Ghiţălău 
 

Întocmit, 
Nicoliţa Podeanu 

Mihai Fetoiu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 42114/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„PUZ CERNELE si introducere in intravilan ” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011 si 135/2012. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice in 
vederea construirii de locuinte - urmare a solicitarilor proprietarilor din zona. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 100 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 100 mii lei; 
c) creditele bugetare: 100 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):  D.U.A.T.    
  

     p.Arhitect Sef, 
       Elena Riza                      

                    Sef Serviciu, 
                       Stela Mihaela Ene     

 
 

           Intocmit, 
          Violeta BARCAN 
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Intocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia  Elaborare  şi Implementare Proiecte  
Serviciul Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
Nr. 3382/10.01.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

„Realizare PUZ  si Studiu de Prefezabilitate pentru pasaj suprateran de traversare C.F.între zona 
Rovine – Lăpuş-Argeş şi zona Bariera Valcii – Garleşti – Bordei” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: „Realizare PUZ  si Studiu de Prefezabilitate 

pentru pasaj suprateran de traversare C.F.între zona Rovine – Lăpuş-Argeş şi zona Bariera 
Valcii – Garleşti – Bordei” va permite realizarea unui acces rutier direct  intre  zona  Bariera  
Valcii-Garlesti-Bordei si restul orasului, prin cele doua cartiere adiacente acestei zone, respectiv 
Lapus-Arges si Rovine. 

 Având în vedere cele menţionate, propunem includerea obiectivului de investiţii Realizare PUZ  si 
Studiu de Prefezabilitate pentru pasaj suprateran de traversare C.F.între zona Rovine – Lăpuş-Argeş şi 
zona Bariera Valcii – Garleşti – Bordei” în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013, la cap. 70.02.50 
„Locuinţe, servicii şi  dezvoltare publică”, cu suma de 15  mii lei. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 15.000 lei  cap. 70.02.50 
b) creditele de angajament: 15.000 lei 
c) creditele bugetare:  15.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare: - 
a) descrierea proiectului: „Realizare PUZ  si Studiu de Prefezabilitate pentru pasaj 
suprateran de traversare C.F. intre zona Rovine – Lapus-Arges si zona Bariera Valcii – 
Garlesti – Bordei” 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia  Elaborare  şi Implementare Proiecte 
  

Director Executiv, 
Dorina Preduş 

Sef Serviciu, 
Cristiana Ghiţălău 

 
 

Întocmit, 
Nicoliţa Podeanu 

 
Mihai Fetoiu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 42122/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„PUZ - Reconsiderare functionala a zonei in conditiile necesitiatilor  
investitionale - zona  LUNCA JIULUI ” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011 si 135/2012. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesar sa se analizeze existentul construit in corelare cu propunerea si 
reglementarile urbanistice ale zonei studiate anterior, prin Planul Urbanistic General 
aprobat cu H.C.L. nr.23/2000 si prelugire valabilitate cu H.C.L. 135/2012, in conditiile 
evolutiei conditiilor socio-economice, reactualizarea si detalierea reglementărilor 
urbanistice tinand cont de necesitatile investitionale in zona Lunca Jiului - Spital 
Filantropia. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 10 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 10 mii lei; 
c) creditele bugetare: 10 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
 f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):  D.U.A.T.    
  

          p.Arhitect Sef, 
           Elena Riza                            

                    Sef Serviciu, 
                       Stela Mihaela Ene     

 
 
 

                 Intocmit, 
                  Violeta BARCAN 
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Intocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană 
Nr.42123/13.03.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 P.U.Z. „Craiova Nord zona Lacul Tanchistilor–Taxe şi Avize”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000 prelungit cu HCL 135/2012 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă şi 
aprobată este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice. 
 Potrivit notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea 
includerii/suplimentării obiectivului de investiţii  P.U.Z. „Craiova Nord zona Lacul 
Tanchistilor–Taxe şi Avize”  zonă cuprinsă între Aleea 1 Şimnic şi Centura de Nord 
din Craiova în Programul de investiţii Publice pe anul 2012 a fost inregistrata ca P.U.Z. 
„Reactualizare situatie existenta privind constructiile edificate înainte de apartia O.U.G. 
114/2007 precum si realizarea Spitalului Municipal Craiova-Taxe si Avize”, având in 
vedere necesitatea realizarii unui spital şi tinand cont de renuntarea la realizarea acestuia, 
zona propusă spre studiere inţial se doreşte a fi restudiată prin cuprinderea în studiu a unei 
suprafeţe mai mari aceasta, extinzându-se până la triaj C.F-C.E.T Craiova, motiv pentru 
care propunem modificarea titulaturii P.U.Z-lui  in programul de investitii publice pe anul 
2013 „P.U.Z. Craiova Nord zona Lacul Tanchistilor–Taxe şi Avize”  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 13 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 13 mii  lei; 
c) creditele bugetare: 13 mii  lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 
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5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - zona studiată va cuprinde reglementările urbanistice 

ţinând cont de existentul construit şi parcelările zonelor respective 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - în zonă există construcţii executate, în curs de 

execuţie si terenuri fără construcţii,pe terenuri parcelate proprietăţi private.  
6. Responsabil de program (proiect): Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului.     
 
 
  

         p.Arhitect Sef, 
         Elena RIZA                        

                              Sef Serviciu, 
                                 Stela Mihaela ENE  

 
 

 
 
 
 

 
                               Intocmit, 

                                 Violeta Barcan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Expertiza tehnica + Audit Energetic + Documentaţie de avizare a lucrarilor de intervenţii + Proiect 
Tehnic, pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit multietajate, etapa a II a” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
  

 1.Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor 
fixe):  alte active fixe 
 2.Act normativ aprobare indicatori: HCL   
 3.Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  în baza acordului cadru 52519/ 
2010, cu derulare multianuală (până în 2014) propunem alocarea de sume pentru 
continuarea derulării contractului subsecvent nr. 78895 / 2010, pentru Expertiză tehnică + 
Audit Energetic + Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii + Proiect Tehnic, pentru 
reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate din Craiova, etapa a II a . 
 4.Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 412 mii lei; 70.02.03.01.71.01.30 
b) creditele de angajament: 110 mii lei 
c) creditele bugetare:  110 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

 5.Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Expertiză tehnică + Audit Energetic + Documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii + Proiect Tehnic, pentru reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit multietajate din Craiova, etapa a II a . 

b) stadiul fizic al obiectivelor: Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii în 
curs de analiză de către achizitor 
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

                                                                                                                   
 NOTA DE FUNDAMENTARE  

 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
 „Refacere si modernizare Sala Polivalenta 4000 locuri”   

 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor 
fixe): constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HG 1601/2009  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Acest obiectiv de investiţii este 

cuprins în programul ,,Construcţie de săli de sport” derulat prin intermediul Companiei 
Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.”. Pentru anul 2013  propunem includerea in Programul 
de Investitii Publice a sumei de 30 mii lei pentru plata avizelor in vederea obtinerii 
autorizatiei de functionare.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 2.066  mii lei; 70.02.50.71.01.01 
b) creditele de angajament: 30 mii lei 
c) creditele bugetare:  30 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: obtinerea autorizatiei de functionare  
b) stadiul fizic al obiectivelor: finalizat  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
   

 
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
           Intocmit, 

                               insp. Valcea Costel                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Achiziţie cu montaj instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare 
în caz de incendiu”  

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” (tertiar) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   
echipamente si mijloace de transport 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” din 
Craiova solicită includerea în Programul de Investiţii Publice aciziţionarea cu montaj a unei 
instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu . Această intalaţie este 
necesară pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare de la M.A.I. - I.S.U. Oltenia.. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 30 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 30 mii lei  
c) creditele bugetare:  30 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” din Craiova 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Întocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Extindere şcoala cu clasele I-VIII”  
Şcoala Gimnazială  „Sf. Dumitru” (PMC) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 489/21.12.2006  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivului de investiţii propunem alocarea sumei de 485 mii lei.  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 1.574,62 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 485 mii lei  
c) creditele bugetare:  485 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Extindere Şcoală 
b) stadiul fizic al obiectivelor: în execuţie 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2013.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Schimbare sistem învelitoare corp şcoală (ER+DALI+PT)”  
Şcoala Gimnazială „Traian” (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Învelitoarea actuală de la localul 1 
este din ţiglă şi are durata de utilizare depăşită. Din acestă cauza se produc infiltraţii 
ale apelor meteorice, la vânt ţiglele se desprind şi cad în curtea şcolii, streşinile şi 
paziile sunt putrede. Pentru schimbarea sistemului de învelitoare, din învelitoare din 
ţiglă în învelitoare din tablă, este necesar a se întocmi o expertiză tehnică, o 
documentaţie de avizare lucrări de intervenţii şi un proiect tehnic în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire. Valoarea estimata pentru realizarea acestei investitii este de 
400 mii lei, iar durata de 1 an. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 25 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 25 mii lei  
c) creditele bugetare:  25 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Scoala Gimnazială Traian 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. 
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Achizitie cu montaj sistem pentru topirea ghetii si zapezii de pe acoperis, stresini, 
jgheaburi si burlane la imobilul din str. A. I. Cuza nr.7 Craiova”  

 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): masini, echipamente si mijloace de transport 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  In data de 21.12.2012 s-a incheiat 

contractul privind achizitia acestui obiectiv de investitii, data receptiei fiind in 
24.01.2013. Astfel, pentru anul 2013  propunem includerea in Programul de Investitii 
Publice a sumei de 60 mii lei pentru plata acestei investitii. Achizitionarea acestui 
sistem a fost  necesara pentru asigurarea conditiilor de mentinere a integritatii si 
functionalitatii elementelor de protectie a sarpantei cladirii (jgheaburi, burlane), 
protejarea cladirii, respectiv a elementelor de rezistenta de umiditate.  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 60 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02 
b) creditele de angajament: 60 mii lei  
c) creditele bugetare:  60 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii, Achizitii si Licitatii 
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Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. Craiova” - (P.T. + executie) 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 305/20.12.2012       
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  In prezent imprejmuirea existenta a 

Cimitirului Sineasca pe o lungime de 210 m la str. George Enescu este puternic 
afectata de impingerea pamantului din spatele imprejmuirii, prezentand atat fisuri 
verticale cat si deplasari ale coronamentului. Pentru remedierea situatiei existente 
care prezinta un risc mare de accident prin cedarea imprejmuirii existente sub 
impingerea pamantului din spatele acesteia este necesara o solutie de consolidare. 
Propunem includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 801 mii lei 
pentru realizarea proiectului tehnic si a executiei lucrarii. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 869,767 mii lei; 67.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 801 mii lei  
c) creditele bugetare:  801 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. 

Craiova 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
  

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică    Se aprobă, 
NR. 7731/17.01.2013                                          Ordonator principal de credite 
                      Primar, 
                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
                         
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
”Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia Bld. 

Gheorghe Chiţu cu str. Caracal”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013. 

 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active 
fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

Ca urmare a creşterii numărului de autovehicule la nivelul municipiului 
Craiova, în condiţiile menţinerii aceleiaşi trame stradale, municipiul cunoaşte o 
aglomerare deosebită a traficului rutier. 

Astfel, în orele de vârf de trafic, în anumite noduri rutiere de apar încetiniri 
majore ale fluxurilor auto pe principalele relaţii.  

Una din zonele în care, în mod curent, apar astfel de fenomene şi chiar blocări 
ale traficului este cea situată la intersecţia Bld. Gheorghe Chiţu cu strada Caracal. 

Astfel, Bld. Gheorghe Chiţu este principala arteră rutieră a municipiului 
Craiova care face legătura între zona de Sud-Est şi zonele de Sud-Vest şi Vest, strada 
Caracal preia o parte din traficul rutier dintre zona centrală şi cartierul Valea Roşie. 

În anul 2008 a fost elaborat un studiu de fezabilitate privind semaforizarea 
intersecţiei celor două artere, dar dată fiind perioada mare de timp scursă de la 
elaborarea acestui studiu, valorile de trafic înregistrate în prezent fiind mult mai mari 
comparativ cu anul 2008,  considerăm oportună şi mai eficientă modificarea modului 
de reglementare a circulaţiei prin amenajarea unui sens giratoriu  în această 
intersecţie. 

 Faţă de cele expuse, propunem introducerea în Programul de Investiţii pe anul 
2013 a realizării Studiului de fezabilitate pentru amenajarea intersecţiei Bld. 
Gheorghe Chiţu cu strada Caracal prin realizarea unui sens giratoriu de circulaţie.  
4. Informaţii financiare: 

a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli:Valoarea estimată a investiţiei este de 
250 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 84.02. 

b) creditele de angajament: 15.000 lei 
c) creditele bugetare: 15.000 lei 
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d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: trim. IV 
pentru SF şi anul 2014 pentru PT+execuţie, durata de execuţie fiind estimată la 
trei luni 

e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică. 
 
 

                  DIRECTOR EXECUTIV,                           SEF SERVICIU, 
           Monica Nastasă                           Marius Barcan 
 
 
 
                          INTOCMIT, 
                            insp. Dorel Vladu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Nr.

- mii lei –

PROGRAM 
2013

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Reabilitare, amenajare, etajare si schimbare destinatie 
din casa parohiala in centru social, pentru centu social de 
zi pentru copii "Anastasia" din mun Craiova, Str Amaradia 
nr.15 - Arhiepiscopia Craiovei - HCL nr.52/28.02.2013

60 0 60 0 0

Venituri proprii 60 0 60 0 0

Centru social multifunctional Best-Life pentru copii 
dezavantajati social, situat in mun Craiova, Str Deva 
nr.16 - Arhiepiscopia Craiovei - HCL nr.53/28.02.2013

59 0 59 0 0

Venituri proprii 59 0 59 0 0

Centru social pentru persoane varstnice "Renasterea" : 
reabilitare, modernizare, mansardare pod existent si 
dotare, situat in mun Craiova, str. Matei Basarab nr.17 - 
Arhiepiscopia Craiovei - HCL nr.54/28.02.2013

64 0 64 0 0

Venituri proprii 64 0 64 0 0

Consolidare, restaurare si valorificare turistica biserica cu 
hramul "Sf Nicolae " Dorobantia, situata in mun Craiova, 
str. Alexandru Odobescu nr.1 - Parohia Sf Nicolae 
Dorobantia - HCL nr.55/28.02.2013

96 0 96 0 0

Venituri proprii 96 0 96 0 0

TOTAL GENERAL 279 0 279 0 0

Reabilitare, amenajare, etajare si schimbare destinatie 
din casa parohiala in centru social, pentru centu social de 
zi pentru copii "Anastasia" din mun Craiova, Str Amaradia 
nr.15 - Arhiepiscopia Craiovei - HCL nr.52/28.02.2013

60 0 60 0 0

Sustinerea cultelor - 59.12 60 0 60 0 0

Centru social multifunctional Best-Life pentru copii 
dezavantajati social, situat in mun Craiova, Str Deva 
nr.16 - Arhiepiscopia Craiovei - HCL nr.53/28.02.2013

59 0 59 0 0

Sustinerea cultelor - 59.12 59 0 59 0 0

Centru social pentru persoane varstnice "Renasterea" : 
reabilitare, modernizare, mansardare pod existent si 
dotare, situat in mun Craiova, str. Matei Basarab nr.17 - 
Arhiepiscopia Craiovei - HCL nr.54/28.02.2013

64 0 64 0 0

Sustinerea cultelor - 59.12 64 0 64 0 0

Consolidare, restaurare si valorificare turistica biserica cu 
hramul "Sf Nicolae " Dorobantia, situata in mun Craiova, 
str. Alexandru Odobescu nr.1 - Parohia Sf Nicolae 
Dorobantia - HCL nr.55/28.02.2013

96 0 96 0 0

Sustinerea cultelor - 59.12 96 0 96 0 0

SUBTOTAL CAP.67.02.50 279 0 279 0 0

PRIMAR Director executiv Director executiv
LIA OLGUTA VASILESCU Nicolae Pascu Dorina Predus

Sef Birou

Alina Rosca

Intocmit
Insp. Marius Chetoiu

CHELTUILEI

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE IN ANUL 2013 – SUSTINEREA CULTELOR

Cap. 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

VENITURI
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 42683/    .03.2013                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 

                                                                                                   Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 

investiţii “Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova” 
(Asistenţă tehnică+execuţie) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Mun. Craiova pe anul 2013 
 

1. Categoria (construcţii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 471/2010  
3. Necesitate şi oportunitate: 
Proiectul “Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova” este finanţat 

prin Programul Operational Regional (POR) 2007-2013, Axa  prioritară 1, Domeniul major 
de intervenţie 1.1.  

Pentru implementarea proiectului, s-a încheiat contractul de finanţare nr. 
3185/22.06.2012, cod SMIS 38624, între Ministerul Dezvoltarii  Regionale şi Turismului, 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova cu o 
durata de 25 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 76.079.005,88 lei. Valoarea 
eligibilă a proiectului de 61.480.625 lei va fi suportată în proporţie de 2% de la bugetul 
local, iar 98% va fi cofinanţată astfel: 80,35% din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR) şi 17,65% de la bugetul de stat. Valoarea TVA aferent chletuielilor 
eligibile este de 14.598.380,88 lei şi se va rambursa de la bugetul de stat. 

Este în curs de derulare procedura de achiziţie publică de lucrări. Se estimează 
finalizarea acesteia şi încheierea contractului de lucrări în prima jumătate a anului 2013. 

Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, precum şi principiul prefinanţării şi 
respectiv rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului 
Operational Regional 2007 – 2013, se estimează că pe parcursul anului 2013 suma necesară 
este de 25.590 mii lei. 

3. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  76.079 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 70.02.50.56.01. 
b) Credite de angajament:   76.079 mii lei 
c) Credite bugetare:  25.590 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul               2011                     2013        2014 
           1.493 mii lei        25.590 mii lei 48.996 mii lei 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI 

aprobat, întocmit de S.C. PROIECT Craiova S.A.  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI 

aprobat, întocmit de S.C. PROIECT Craiova S.A. 
 



FP-21-01, vers. 01 

 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 
64/2009 conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării 
valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de 
fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  pe anul 2012, la cap.  70.02.50.56.01., a sumei de  25.590 mii lei 
mii lei pentru proiectul “Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul 
Craiova” (Asistenta tehnica+executie). 

 
4. Informaţii nefinanciare 

a. Descrierea proiectului: conform DALI aprobat, întocmit de S.C. PROIECT Craiova S.A. 
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Dorina Predus           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 42527/………….2013          Se aprobă 
                       Ordonator principal de credite 
           Primar, 
                 Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Centru multifuncţional Craiova – Pavilion Central” - execuţie 
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 311/2008 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: 

Proiectul “Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central” este finanţat prin 
Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 4 -  ''Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local''. Aceasta axă vizează crearea şi dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor, de importanţă regională şi locală, cât şi sprijinirea iniţiativelor 
antreprenoriale regionale şi locale care să faciliteze crearea de noi locuri de muncă şi creşterea 
economică durabilă.  

Pentru implementarea proiectului menţionat anterior, în data de 25.08.2010 a fost încheiat 
contractul de finanţare nr. 808/25.08.2010, cod SMIS 3766, între Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi UAT 
Municipiul Craiova cu o durată de 43 luni. Conform contractului, modificat prin acte adiţionale, 
valoarea totală a proiectului este de 86.770.371,58 lei. Valoarea eligibilă a proiectului de 
64.932.427,66 lei va fi suportată în proporţie de 50% de la bugetul local, iar 50% va fi cofinanţată 
astfel: 86,73%  din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 13,27% de la bugetul de 
stat. Valoarea TVA este de 16.147.484,63 lei, din care TVA aferent cheltuielilor neeligibile 
563.701,99 lei. Pentru a asigura fondurile necesare de la bugetul local a fost contractat un credit 
extern din care, pentru acest proiect, s-a aprobat suma de 11.676.010 euro. 
 În cursul anului 2011, totalul plăţilor efectuate pentru realizarea proiectului au fost de 
21.091.023,54 lei, din care suma de 5.585.000 lei de la bugetul local, iar suma de 15.506.023,54 
lei, echivalentul a 3.617.128 euro, din creditul extern. În 2012 s-au achitat: din bugetul local suma 
de 13.273.806,92 lei  pentru executie lucrari si avize, iar din credit suma de 33.065.761,67 lei 
pentru executie lucrari, cota ISC de 0,7%, servicii de dirigentie de santier şi de asistenţă din 
partea proiectantului. 
  Având în vedere necesarul de lucrări pe anul 2013 şi contractul de lucrări suplimentare nr. 
155886/19.11.2012 încheiat cu S.C. Recon S.A. lider al asocierii cu S.C. Europa Trading Impex 
S.R.L., suma estimată ca necesară pentru anul 2013 este de 17.800 mii lei, ce se compune din: 

• 3.100 mii lei - cheltuieli neeligibile şi eligibile ce vor fi suportate din creditul bancar 
contractat; 

• 14.700 mii lei  –  cheltuieli neeligibile şi eligibile ce vor fi prevăzute în bugetul local. 
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4. Informaţii financiare 
a. Valoarea totală  şi capitolul de cheltuieli: 
         Valoare totala  : 85.856  mii lei 
         Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30.56.01 
                       80.06.01.10.56.01 
b. Creditele de angajament:     85.856 mii lei 
c. Creditele bugetare:      17.800 mii lei 
d. Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 

          2010            2011               2012           2013 
80.02.01.30.56.01 657 mii lei      5.585 mii lei        13.274 mii lei       14.700 mii lei 
80.06.01.10.56.01                       15.507 mii lei       33.066 mii lei            3.100 mii lei 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate elaborat de SC Consilier Construct SA, aprobat prin HCL nr. 311/27.11.2008 

f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate elaborat de SC Consilier Construct SA, aprobat prin HCL nr. 311/27.11.2008 

        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă conform căruia “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite 
ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”, 
precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la 
cap. 80.02.01.30.56.01. a sumei de 14.700 mii lei şi respectiv la cap. 80.06.01.10.56.01. a sumei 
de 3.100 mii lei, pentru proiectul “Centru Multifuncţional Craiova – Pavilion Central” – 
asistenţă tehnică + execuţie. 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate elaborat de SC Consilier 

Construct SA, aprobat prin HCL nr. 311/27.11.2008 
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF, PT – realizat 100%, execuţie lucrari 87,04 % 

6. Responsabil de program (proiect) : Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 

Director executiv, 
   Dorina Preduş     
           Sef Birou, 
        Alina Roşca 

                Întocmit,  
         Insp. Elena Petrişor 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 3742/___.01.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia – Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

 „Consolidare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7” 
– expertiză tehnică, DALI, PT 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; 
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii 
capitale aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  

Imobilul care este sediul principal al Primăriei Municipiului Craiova, situat în 
str. A. I. Cuza nr. 7, face parte din domeniul public al municipiului şi este 
monument istoric de arhitectura cod LMI 17 B 078 conform „Listei 
monumentelor Istorice” aprobată şi publicată de Ministerul Culturii. 

Cladirea cu regim de înălţime S + P +1 şi suprafaţă construită desfăşurată de 
1090 mp a fost construită în perioada 1902 – 1906. În prezent are destinatia 
de sediu administrativ al Primăriei Municipiului Craiova, tot aici desfăşurându-
se şi activitatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Construcţia a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 
1977, 1986 şi 1990), fiecare afectând structura de rezistenţă, însă, după nici 
unul dintre acestea nu au fost făcute intervenţii importante asupra clădirii. 
Până în prezent s-au mentinut parametrii minimi de functionalitate prin 
efectuarea de lucrari de reparatii curente, dar vechimea construcţiei şi 
problemele aparute necesită o interventie mai amplă asupra cladirii, motiv 
pentru care s-a considerat realizat expertizarea tehnică a acestui imobil în anul 
1999. În anul 2000 s-a realizat şi un studiu de fezabilitate pentru consolidarea 
imobilului, intenţionându-se solicitarea de fonduri în acest sens de la Banca 
Mondială. Demersurile au fost sistate datorită litigiilor asupra dreptului de 
proprietate a clădirii.                                                                                                                                                             

În prezent, litigiile privind dreptul de proprietate s-au soluţionat în favoarea 
Municipiului Craiova. Având in vedere cele mentionate, pentru aducerea 
clădirii la un nivel normal de funcţionalitate şi pentru a evita degradarea 
acesteia şi punerea în pericol a vieţilor omeneşti şi ţinând cont de faptul că 
expertiza şi studiul de fezabilitate pentru consolidare au o vechime 
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considerabilă şi nu mai corespund cu starea actuală al imobilului, se impune 
elaborarea documentaţiei de proiectare care să includă expertiză tehnică, 
documentaţi de avizare a lucrărilor de intervenţii şi proiect tehnic, prin care să 
se stabilească riscul seismic şi categoriile de lucrări ce trebuie executate. 
 Propunem includerea obiectivului de investiţii „Consolidare sediu Primăria 

Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7” – expertiză tehnică, DALI, PT în 
Programul de Investiţii Publice pe anul  2013, la cap. 51.02 „Autorităţi publice 
şi acţiuni externe”, cu suma de 100 mii lei. 

Până la elaborarea devizului general al investitiei estimăm că suma necesara 
realizarii acestui obiectiv este de 15.000.000 lei, iar durata de execuţie a 
lucrărilor este de 2 ani. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:100.000 lei; 
51.02.01.03.71.01.30 

b) creditele de angajament: 100.000 lei 
c) creditele bugetare: 100.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare 
Proiecte 
  
 

Director executiv, Sef Birou, 
Dorina Preduş 

 
 
 

Alina Roşca 
 
 
 

Intocmit, 
Insp. Elena Petrişor 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 2841/___.01.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia – Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

 „Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi 
Teatrul Liric” – DALI + PT 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; 
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii 
capitale aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  

Cladirea scoala a Colegiului National Carol I în care isi desfasoara activitatea atât Colegiul 
National Carol I, cât şi Teatrul Liric Elena Teodorini Craiova se afla in zona declarata CENTRUL 
ISTORIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA conform Planul Urbanistic General al Municipiului 
Craiova, cladirea fiind clasata ca monument istoric de arhitectura de interes local cunoscut 
sub denumirea de Liceul Carol I – grupa A – si ocupa pozitia 245 cod DJ-II-m-A-08056 in „Lista 
monumentelor Istorice” aprobată şi publicată prin grija Ministerului Culturii în anul 2004 şi 
rectificată în anul 2005. 

Imobilul alcatuit din teren si cladire, apartine domeniului public al municipiului Craiova 
fiind cuprins in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Craiova - 
Anexa 2 la H.G. nr. 965/2001 modificata si completata cu H.G. nr. 141/2008, pozitia 
5343/3711. 

Cladirea dateaza de la sfirsitul secolului al XIX-lea, iar in prezent are destinatia de cladire 
scoala a Colegiului National Carol I si cuprinde sali de clasa, laboratoare, birouri 
administrative, biblioteca si sala Teatrului Liric Elena Teodorini. Fiind dată în folosinţă în anul 
1895, construcţia a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 1977, 
1986 şi 1990), fiecare afectând structura de rezistenţă, însă, după nici unul dintre acestea nu 
au fost făcute intervenţii importante asupra clădirii. În prezent pot fi observate fisuri 
înclinate la parapeţii şi buiandrugii ferestrelor, fisuri orizontale la nivelul planşeelor peste 
etajele l şi 2. 

Până în prezent s-au mentinut parametrii minimi de functionalitate prin efectuarea de 
lucrari de reparatii curente, dar vechimea construcţiei şi problemele aparute în principal în 
anii `90 necesită o interventie mai amplă asupra cladirii, motiv pentru care s-a considerat 
realizat expertizarea tehnică a acestui imobil. 
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Astfel, în anul 2000 s-a efectuat o expertiza tehnica a constructiei, iar in urma acesteia s-au 
intocmit documentatiile tehnico-economice in baza carora s-au executat lucrari de 
consolidare si reabilitare, insa fondurile au acoperit necesarul de lucrari doar pe latura de 
nord si sud. Partea frontala a cladirii este in prezent grav afectata de degradari atât ale 
structurii de rezistenţă, cât si degradari ale finisajelor. Din aceasta aripă de cladire face parte 
si sala Teatrului Liric “Elena Teodorini” care de asemenea prezinta multiple degradari ale 
finisajelor. 

Având in vedere cele mentionate in anul 2012 Primaria Municipiului Craiova a achizitionat 
servicii de expertizare a partii de cladire ce nu a fost consolidata pina in prezent, fiind 
elaborata o noua expertiza tehnica din care rezulta ca la aceasta data cladirea prezinta risc 
seismic Rs II şi se recomandă categoriile de lucrări ce trebuie executate. 

Primaria Municipiului Craiova a solicitat Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cuprinderea obiectivului în cadrul Programului anual privind reducerea riscului seismic a 
cladirilor în vederea consolidării şi reabilitării acestui edificiu în conformitate cu HG. nr. 
203/2003, Anexa 2- Norme metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor 
necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care 
prezintă pericol public.  

Până la elaborarea devizului general al investitiei conform HG nr. 28/2008 estimăm că 
suma necesara realizarii acestui obiectiv este de 9.000.000 lei, iar durata estimată este de 2 
ani. 

 Având în vedere cele menţionate, propunem includerea obiectivului de investiţii 
„Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Teatrul Liric” – DALI + PT 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013, la cap. 65.02 „Învăţământ”, cu suma de 100 
mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:100.000 lei; 65.02.04.02.71.01.30 
b) creditele de angajament: 100.000 lei 
c) creditele bugetare: 100.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
  
 

Director executiv, Sef Birou, 
Dorina Preduş 

 
 
 

Alina Roşca 
 
 
 

Intocmit, 
Insp. Elena Petrişor 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia  Elaborare  şi Implementare Proiecte  
Serviciul Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
Nr.   3376  din  10.01.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  
„Realizare PUZ -  inel  rutier perimetral  în municipiul Craiova  si studii de prefezabilitate”   

în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Realizarea unui „inel rutier perimetral interior în 

municipiul Craiova” ar permite preluarea unui flux auto semnificativ, care nu intersectează  zona de 
centru a oraşului , pe o variantă de acces mult mai rapid, către punctele de destinaţie situate în afara 
zonei centrale a municipiului Craiova. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar „elaborarea 
unui Plan Urbanistic Zonal -  inel  rutier perimetral   în municipiul Craiova si studii de 
prefezabilitate”,   care să  detalieze prevederile de dezvoltare a reţelei stradale  cuprinse  în 
Planul Urbanistic General cât şi actualizarea documentaţiilor de urbanism elaborate şi aprobate 
ulterior aprobării PUG.  

 Având în vedere cele menţionate, propunem includerea obiectivului de investiţii „Realizare 
 PUZ -  inel  rutier perimetral   în municipiul Craiova    si studii de prefezabilitate”  în 
 Programul de Investiţii Publice pe anul  2013, la cap. 70.02.50 „ Locuinţe, servicii şi 
 dezvoltare publică”, cu suma de 50 mii lei. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 50.000 lei  cap. 70.02.50 
b) creditele de angajament: 50.000 lei 
c) creditele bugetare: 50.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare: - 
a) descrierea proiectului: Proiectul  presupune  realizarea unui studiu de prefezabilitate şi 

elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal,   referitoare la realizarea unei căi rutiere perimetrale care 
include următoarele artere de circulaţie: bld. Dacia – bld. Decebal- str. Traian Lalescu – 
străpungere str. Henri Coandă- str. Potelu- str. Emil Margitu- str. Rîului- supratraversare Balta 
Craioviţa- bld. Tineretului-bld. Dacia (închidere inel) 

b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 
6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia  Elaborare  şi Implementare Proiecte 

  
Director executiv, 

Dorina Preduş 
Sef Serviciu, 

Cristiana Ghiţălău 
 

Întocmit, 
Nicoliţa Podeanu 

Mihai Fetoiu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia  Elaborare  şi Implementare Proiecte  
Serviciul Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
Nr. 3382/10.01.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

„Realizare PUZ  si Studiu de Prefezabilitate pentru pasaj suprateran de traversare C.F.între zona 
Rovine – Lăpuş-Argeş şi zona Bariera Valcii – Garleşti – Bordei” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: „Realizare PUZ  si Studiu de Prefezabilitate 

pentru pasaj suprateran de traversare C.F.între zona Rovine – Lăpuş-Argeş şi zona Bariera 
Valcii – Garleşti – Bordei” va permite realizarea unui acces rutier direct  intre  zona  Bariera  
Valcii-Garlesti-Bordei si restul orasului, prin cele doua cartiere adiacente acestei zone, respectiv 
Lapus-Arges si Rovine. 

 Având în vedere cele menţionate, propunem includerea obiectivului de investiţii Realizare PUZ  si 
Studiu de Prefezabilitate pentru pasaj suprateran de traversare C.F.între zona Rovine – Lăpuş-Argeş şi 
zona Bariera Valcii – Garleşti – Bordei” în Programul de Investiţii Publice pe anul  2013, la cap. 70.02.50 
„Locuinţe, servicii şi  dezvoltare publică”, cu suma de 15  mii lei. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 15.000 lei  cap. 70.02.50 
b) creditele de angajament: 15.000 lei 
c) creditele bugetare:  15.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare: - 
a) descrierea proiectului: „Realizare PUZ  si Studiu de Prefezabilitate pentru pasaj 
suprateran de traversare C.F. intre zona Rovine – Lapus-Arges si zona Bariera Valcii – 
Garlesti – Bordei” 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia  Elaborare  şi Implementare Proiecte 
  

Director Executiv, 
Dorina Preduş 

Sef Serviciu, 
Cristiana Ghiţălău 

 
 

Întocmit, 
Nicoliţa Podeanu 

 
Mihai Fetoiu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 43030/      .03.2013        

Se aprobă 
             Ordonator principal de credite 
              Primar 
                  Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
              

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj” 
în Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
 

   
În baza Deciziei de aprobare C(2011) 1611 din 10.03.2011 a Comisiei Europene şi a 

Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2298/19.09.2011 a fost încheiat Contractul de 
finanţare nr. 122523/26.09.2011 între Ministerul Mediului şi S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.,  
pentru implementarea proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Dolj”. 

Prin H.C.L. nr. 427/15.11.2010, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 
participarea la cofinanţarea proiectului de investiţii “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Dolj” cu o cotă de 1,82% din valoarea totală a investiţiei aferentă 
Municipiului Craiova în sumă de 38.158,11 mii Euro, respectiv cu suma de 694,48 mii euro. 
Conform adresei nr. 36/2011 a ADI Olteni, cota de cofinanţare a Consiliului Local pe anul 2013 
este de 83291,06 euro la un curs Inforeuro de 4,2125 lei. 

 
Având în vedere cele menţionate mai sus, este necesară cuprinderea în Bugetul de venituri 

şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la capitolul 
70.02.05.01.55.01.12 a sumei de 351 mii lei reprezentând participarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova la cofinanţarea proiectului pentru anul 2013. 
 
 

 
       Director executiv,        Şef Birou, 

             Dorina Preduş                 Alina Roşca 
 
 
 
            Întocmit, 

              Insp.  Marius Chetoiu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 

                                                                                                   Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “ Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 
Creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova” 

(Asistenta tehnica+executie) 
 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 

anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 336/2010  
3. Necesitate şi oportunitate: 

În data de 09.09.2011 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 2172, cod SMIS 28413, între  
Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest 
Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului, durata acestuia fiind de 28 
luni. Valoarea totală a proiectului este de 64.110.207,88 lei, din care 46.815.165,46 lei reprezintă 
finanţare nerambursabilă acordată, suma de 955.411,54 lei reprezintă contribuţia proprie in proiect a 
beneficiarului, iar 11.310.017,28 lei reprezintă TVA. 

Valoarea totala necesara pentru asistenta tehnica + execuţie este, conform devizului general  
al investiţiei si bugetului proiectului, de 63.276 mii lei, iar termenul de realizare al investiţiei - 18 
luni. 

Având in vedere stadiul licitatiei lucrarilor, graficul de activităţi al proiectului precum şi  
principiul prefinanţării si respectiv rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate in cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, se estimeaza ca pe parcursul anului 2013 vor fi 
executate si decontate lucrări in valoare de 12.001 mii lei 
       4. Informatii financiare: 

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  63.276 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.03.56.01. 
b) Credite de angajament:   63.276 mii lei 
c) Credite bugetare:  12.001 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul               2012                     2013        2014 
           37.724 mii lei        12.001 mii lei            13.551 mii lei 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu 
de Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 
64/2009 conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării 
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valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de 
fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la cap.  84.02.03.03.56.01., a sumei de  12.001 mii 
lei pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 
Creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova” (Asistenţă 
tehnică + executie). 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Mihăiţă Fetoiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Dorina Predus           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 37918 /….03.2013 

                                                                                              Se aprobă, 
                                                                                                              Primar, 

                                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu  
 
 
 
 
                                                                                                      

 
NOTA FUNDAMENTARE 

 
 

          Arhiepiscopia Craiovei a depus, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 
3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, şi 
a obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitare, amenajare, etajare şi 
schimbare destinaţie din casa parohială în centru social”, pentru care a fost semnat Contractul 
de finanţare nr. 2179/31.08.2011, proiect ce face parte din lista proiectelor PID PC, lista ce a 
fost reavizată prin decizia CMC nr. 11/31.05.2010. 
        Proiectul „Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare destinaţie din casa parohială în 
centru social” are ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii sociale în regiunea Sud-Vest 
Oltenia prin crearea premiselor necesare îmbunătăţirii situaţiei populaţiei, în vederea acordării 
unor servicii sociale de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al 
coeziunii economice şi sociale. 
        Printre obiectivele specifice urmărite în cadrul acestui proiect se numără următoarele: 
-  reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea centrului social de zi pentru copii 
„Anastasia” din Craiova, str. Amaradia nr. 15, pe o perioadă de 24 de luni, în vederea creşterii 
gradului de accesibilitate la serviciile sociale; 
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu furnizorii de servicii sociale din regiunea Sud-Vest 
Oltenia în vederea îmbunătăţirii situaţiei grupurilor dezavantajate, prin creşterea nivelului 
calitativ al platformei de servicii sociale promovată de Arhiepiscopia Craiovei, pe o perioadă 
de 3 luni, ulterior finalizării investiţiei. 
        Proiectul „Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare destinaţie din casa parohială în 
centru social”, are o valoare totală eligibilă de 2.677.405,80 lei, iar contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile este de 59.010,72 lei. 

  Conform art. 4 alin (2) din contractul mai sus menţionat, finanţarea nerambursabilă ce 
urmează a fi acordată beneficiarului, echivalentă cu maxim 98% din valoarea totală eligibilă a 
Proiectului, este în sumă de maxim 2.623.857,68 lei. Cota de cofinanţare din partea 
beneficiarului, în procent de 2%, este în sumă de 59.010,72 lei. Conform art. 9 alin. (26) din 
Contractul de finanţare, „Beneficiarul este obligat să asigure resursele de plată a cofinanţării 
eligibile … ce îi revin conform art.3 din Contract.” 

  Prin adresa nr. 105/14.01.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
14130/29.01.2013, Arhiepiscopia Craiovei, solicită sprijin pentru asigurarea contribuţiei 



proprii în cadrul proiectului „Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare destinaţie din casa 
parohială în centru social”. 

Prin HCL nr. 52/2013 a fost aprobata finantarea din Bugetul de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a sumei de 60 mii lei, reprezentand 
contribuţia proprie a Arhiepiscopiei Craiovei la costurile eligibile aferente proiectului 
Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare destinaţie din casa parohială în centru social”, 
situata in Craiova, str. Amaradia nr. 15. 

  Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, art. 19 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, prin prezenta 
notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013, la capitolul 67.02.50 – Alte 
servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, Cod 59.12 a sumei de 60 mii lei. 

 
 
         Director executiv,                          Şef Birou,                                            Întocmit, 

      Dorina Preduş                         Alina Roşca                             insp. Oana Radulescu          
                                                                                                                                             
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr.37921/…..03.2013 

                                                                                               Se aprobă, 
                                                                                                              Primar, 

                                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 
 

 
 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
  

Arhiepiscopia Craiovei a depus, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 
3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, şi 
a obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Centru social multifuncţional Best-Life 
pentru copii dezavantajaţi social”, pentru care a fost semnat Contractul de finanţare nr. 
1599/06.06.2011, proiect ce face parte din lista proiectelor PID PC, lista ce a fost reavizată 
prin decizia CMC nr. 11/31.05.2010. 

Proiectul „Centru social multifuncţional Best-Life pentru copii dezavantajaţi social” 
are ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii sociale prin crearea premiselor necesare 
îmbunătăţirii situaţiei populaţiei, în vederea acordării unor servicii de calitate sociale, 
educaţionale şi de sănătate, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 
economice şi sociale. 
 Printre obiectivele specifice urmărite în cadrul acestui proiect se numără următoarele: 
-  îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale prin sprijin acordat în mod echilibrat 
regiunii Sud-Vest Oltenia, pentru asigurarea unui acces egal al populaţiei la astfel de servicii; 
- consolidarea, recompartimentarea, modernizarea, supraetajarea, extinderea şi reabilitarea 
clădirii în care va funcţiona Centrul Social Multifuncţional BEST LIFE pentru copiii 
dezavantajaţi social, situata in Craiova, str. Deva nr. 16, în vederea asigurării accesului egal la 
servicii sociale, educaţionale şi de sănătate; 
- crearea cadrului necesar menit să asigure incluziunea socială a copiilor dezavantajaţi social 
prin dotarea cu echipamente specifice de bază pentru dezvoltarea lor intelectuală, fizică şi de 
sănătate. 

    Prin Contractul de finanţare nr. 1599/06.06.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în 
calitate de Organism Intermediar şi Arhiepiscopia Craiovei, în calitate de Beneficiar, a fost 
aprobată valoarea totală a proiectului în sumă de 3.645.075,45 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 2.905.857,34 lei (fără TVA).    

    Conform art. 4 alin (2) din contractul mai sus menţionat, finanţarea nerambursabilă ce 
urmează a fi acordată beneficiarului, echivalentă cu maxim 98% din valoarea totală eligibilă a 
Proiectului, este în sumă de maxim 2.847.740,19 lei, din care 2.469.978,74 lei din Fondul 
European de Dezvoltare Regională şi 377.761,45 lei din bugetul naţional. Cota de cofinanţare 



din partea beneficiarului, în procent de 2%, este în sumă de 58.117,15 lei. Conform art. 9 alin. 
(26) din Contractul de finanţare, „Beneficiarul este obligat să asigure resursele de plată a 
cofinanţării eligibile … ce îi revin conform art.3 din Contract.” 

    Prin adresa nr. 104/14.01.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
14145/29.01.2013, Arhiepiscopia Craiovei solicită sprijinul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în susţinerea financiară a sumei de 58.117,15 lei, necesară pentru asigurarea 
contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Centru social multifuncţional Best-Life pentru copii 
dezavantajaţi social”. 

Prin HCL nr. 53/2013 a fost aprobata finantarea din Bugetul de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a sumei de 59 mii lei, reprezentand 
contribuţia proprie a Arhiepiscopiei Craiovei la costurile eligibile aferente proiectului „Centru 
social multifuncţional Best-Life pentru copii dezavantajaţi social”, situata in Craiova, str. 
Deva nr. 16. 

 
    Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, art. 19 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, prin prezenta 
notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013, la capitolul 67.02.50 – Alte 
servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, Cod 59.12 a sumei de 60 mii lei. 
 
                  Director executiv,                                         Şef Birou, 

                Dorina Preduş                                          Alina Roşca                                           
 
      

                                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                                             insp. Oana Radulescu 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr37922 /….03.2013 

                                                                                               Se aprobă, 
                                                                                                                 Primar, 

                                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 
 

 
 

                                                                                                         
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

 Arhiepiscopia Craiovei implementeaza, în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 
intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale, proiectul „Centru social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, 
modernizare, mansardare pod existent şi dotare”, pentru care a fost semnat Contractul de 
finantare nr. 3173/13.06.2012, proiect ce face parte din lista proiectelor PID PC, listă ce a fost 
reavizată prin decizia CMC nr. 11/31.05.2010. 

Proiectul „Centru social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, 
modernizare, mansardare pod existent şi dotare” are ca obiectiv general creşterea calităţii 
serviciilor sociale prin dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale şi ridicarea lor la 
standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării 
populaţiei la piaţa muncii şi asupra asigurării accesului egal al cetăţenilor la astfel de servicii, 
diminuându-se totodată disparităţile interregionale. 
 Printre obiectivele specifice urmărite în cadrul acestui proiect se numără următoarele: 
-  reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea clădirii în care va funcţiona centrul social 
pentru persoane vârstnice „Renaşterea”, situata in Craiova str. Matei Basarab nr. 17, în 
vederea creşterii gradului de accesibilitate la serviciile sociale; 
- dezvoltarea unei platforme de servicii sociale la nivel local între instituţiile de cult, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale şi alţi actori relevanţi, menită să îmbunătăţească 
calitatea serviciilor sociale şi să asigure incluziunea socială a grupurilor vulnerabile. 

    Proiectul „Centru social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, 
modernizare, mansardare pod existent şi dotare”, are o valoare totală eligibilă de 3.170.699,41 
lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă acordată este în sumă de 3.107.285,42 lei, iar 
contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile este de 63.413,99 lei. 

    Prin adresa nr. 103/14.01.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
14134/29.01.2013, Arhiepiscopia Craiovei, solicita sprijin pentru asigurarea contribuţiei 
proprii în cadrul proiectului „Centru social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: 
reabilitare, modernizare, mansardare pod existent şi dotare”. 

Prin HCL nr. 54/2013 a fost aprobata finantarea din Bugetul de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a sumei de 64 mii lei, reprezentand 
contribuţia proprie a Arhiepiscopiei Craiovei la costurile eligibile aferente proiectului „Centru 



social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod 
existent şi dotare”, situata in Craiova str. Matei Basarab nr. 17. 

    Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 
215/23.04. 2001 a administraţiei publice locale republicata, H.G. nr. 759/11.07.2007 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din 
programele operaţionale, H.G. nr. 491/14.05. 2008 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, art. 19 din  Legea 273/29.06.2006 
privind finanţele publice locale, prin prezenta notă de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pe anul 2013, la capitolul 67.02.50 – Alte servicii in domeniile culturii, recreerii 
si religiei, Cod 59.12 a sumei de 64 mii lei. 
 
         Director executiv,                                 Şef Birou, 

      Dorina Preduş                                  Alina Roşca                                                
                                                                                                                     Întocmit,                                                     

                                                                                                   insp. Oana Radulescu 
                                                                   

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 37917 /____.03.2013 
                                                                                                                 Se aprobă, 
                                                                                                                    Primar, 
                                                                                                                   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
                                                                                                  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 

          Arhiepiscopia Craiovei implementează prin Parohia Sf. Nicolae-Dorobanţia în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, Domeniul Major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi  valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, 
proiectul „Consolidare, restaurare şi valorificare turistică biserica cu hramul „Sf. Nicolae”- 
Dorobanţia”, pentru  care a fost semnat Contractul de finanţare nr. 3557/22.11.2012, proiect 
ce face parte din lista proiectelor PID PC, lista ce a fost reavizată prin decizia CMC nr. 
11/31.05.2010. 
           Proiectul „Consolidare, restaurare şi valorificare turistică biserica cu hramul „Sf. 
Nicolae”-Dorobanţia”, are ca obiectiv general stimularea creşterii economice a regiunii Sud-
Vest Oltenia prin dezvoltarea şi valorificarea turismului cultural istoric şi religios – sursă de 
atracţie de capital pentru piaţa internă, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei 
mediului.  
      Printre obiectivele specifice urmărite în cadrul acestui proiect se numără următoarele: 

- Restaurare, reabilitare şi consolidare biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”- Dorobănţia 
situata in Craiova, str. Alexandru Odobescu nr. 1, ctitorită  între 1782-1793, refăcută 
între 1863-1865, monument istoric de grupă valorică B, în vederea promovării 
valorilor cultural religioase şi  atragerii numărului de turişti în zonă. 

- Cultivarea frumosului sacru din artă ca factor care creează circumstanţele promovării 
valorilor artistice din sfântul lăcaş de cult – biserica Dorobănţia, obiectiv de 
patrimoniu şi de interes cultural – istoric religios prin promovare media 

      Prin Contractul de finanţare nr. 3557/20.11.2012 încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în 
calitate de Organism Intermediar şi Arhiepiscopia Craiovei, în calitate de Beneficiar, a fost 
aprobată valoarea totală a proiectului în sumă de 6.102.646,24 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 4.777.474,00 lei (fără TVA).    

 Conform art. 4 alin (2) din contractul mai sus menţionat, finanţarea nerambursabilă ce 
urmează a fi acordată beneficiarului, echivalentă cu maxim 98% din valoarea totală eligibilă a 
Proiectului, este în sumă de maxim 4.681.924,52 lei. Cota de cofinanţare din partea 
beneficiarului, în procent de 2%, este în sumă de 95.549,48 lei. Conform art. 9 alin. (27) din 
Contractul de finanţare, „Beneficiarul este obligat să asigure resursele de plată a cofinanţării 
eligibile … ce îi revin conform art.3 din Contract.” 



      Proiectul „Consolidare, restaurare şi valorificare turistică biserica cu hramul „Sf. 
Nicolae”-Dorobanţia”, are o valoare totală eligibilă de 4.777.474,00 lei, din care asistenţă 
socială nerambursabilă acordată este în sumă de 4.681.924,52 lei, iar contribuţia solicitantului 
la cheltuieli eligibile este de 95.549,48 lei. 

Prin adresa nr. 27/14.01.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
14167/29.01.2013, Parohia Sf. Nicolae - Dorobăniţa, solicită sprijin pentru asigurarea 
contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Consolidare, restaurare şi valorificare turistică 
biserica cu hramul „Sf. Nicolae”-Dorobanţia”. 

Prin HCL nr. 55/2013 a fost aprobata finantarea din Bugetul de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a sumei de 96 mii lei, reprezentand 
contribuţia proprie a Parohiei Sf. Nicolae – Dorobăniţa la costurile eligibile aferente 
proiectului „Consolidare, restaurare şi valorificare turistică biserica cu hramul „Sf. Nicolae”- 
Dorobanţia”, situata in Craiova, str. Alexandru Odobescu nr. 1. 

    Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 
215/23.04.2001 a administraţiei publice locale republicata, H.G. nr. 759/11.07.2007 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din 
programele operaţionale, H.G. nr. 491/14.05. 2008 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, art. 19 din  Legea 273/29.06.2006 
privind finanţele publice locale, prin prezenta notă de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pe anul 2013, la capitolul 67.02.50 – Alte servicii in domeniile culturii, recreerii 
si religiei, Cod 59.12 a sumei de 96 mii lei. 

 
 
         Director executiv,                                Şef Birou,                            Întocmit, 

      Dorina Preduş                                  Alina Roşca              Insp. Oana Radulescu                     



FP – 59 – 01, vers.01 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 43694/     .03.2013                      Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea suplimentării cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - proiectare” 
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură 

birotică şi alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe; 
2. Acte normative de aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Prin adresa nr. 59221/09.08.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a solicitat 
date referitoare la clădirile aflate în domeniul public al municipiului Craiova care se încadrează în 
categoria spitalelor, creşelor şi unităţilor de învăţământ în vederea fundamentării financiare a unui 
program de finanţare nerambursabilă care să cofinanţeze măsurile de crestere a eficienţei energetice 
a acestora.  

În acest sens, în luna septembrie a acestui an la sediul MDRT a avut loc o întâlnire între 
reprezentanţii ministerului şi cei ai JASPERS - Banca Europeană de Investiţii, care oferă asistenţă 
pentru elaborarea schemei de finanţare a lucrărilor de creştere a eficienţei energetice prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor. În 
cursul negocierilor cu Comisia Europeană se va stabili procentul de co-finanţare cu care beneficiarii 
vor contribui la proiectul de reabilitare.  

În funcţie de negocierile ulterioare, Ghidul Solicitantului ar putea fi lansat spre consultare în 
primăvara anului 2013, urmând ca depunerea proiectelor să se desfăşoare până la sfârşitul aceluiaşi 
an. 
          Finanţarea din fonduri europene a creşterii eficienţei energetice a clădirilor publice şi a 
blocurilor de locuinţe este o măsură concepută pentru a contribui la atingerea obiectivului Strategiei 
Europa 2020, de reducere a consumului energetic cu 20% până în anul 2020.  

Pentru municipiul Craiova, s-a evidenţiat necesitatea investirii într-o primă etapă a eficienţei 
energetice a unor clădiri a unui număr de maxim şase clădiri în care îşi desfăşoară activitatea  
spitale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Ţinând cont de complexitatea proiectului şi faptul că  perioadele de achizitie a serviciilor de 
proiectare sunt de lungă durată, pentru ca Primăria Craiova să poată accesa în timp util fonduri 
nerambursabile alocate în acest scop, este oportună includerea în bugetul pe anul 2013 a sumelor 
necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice cuprinzând expertiză tehnică şi, după 
caz, raport de audit energetic şi DALI.  

Având în vedere cele precizate, se estimează că suma necesară pe anul 2013 pentru 
obiectivul de investiţii “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - proiectare” este de 
100 mii lei. 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
 Valoare totală: 100 mii lei 
 Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.56.01 
b) Credite de angajament:  100 mii lei 
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c) Credite bugetare: 100 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul                 2013          
      Capitolul de cheltuieli     

66.02.06.01.56.01                    100  mii lei      
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -  

 5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: -  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: 0% 
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
       Director executiv,         Şef Birou, 

             Dorina Preduş                  Alina Roşca 
 
 
 
             Întocmit, 

               Insp.  Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 42820/     .03.2013                      Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea suplimentării cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – execuţie” 

în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură 
birotică şi alte active corporale; alte active fixe): construcţii; 

2. Acte normative de aprobare indicatori: POR 2007 – 2013, Axa 1, DMI 1.2 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere, Domeniul de intervenţie 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de 
locuinţe, Primăria Municipiului Craiova va solicita finanţare nerambursabilă în vederea 
îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

Pentru a putea solicita finanţare în cadrul acestui program, cererea de finanţare trebuie 
însoţită de documente suport printre care şi o documentaţie tehnico-economică întocmită conform 
prevederilor H.G. nr. 28/2008 şi Ghidului solicitantului, cuprinzând expertiză tehnică, raport de 
audit energetic, DALI, proiect tehnic pentru fiecare bloc de locuinţe propus a fi reabilitat.  

Ca urmare a publicării ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria Municipiului Craiova a 
desfăşurat o amplă acţiune de informare privind implementarea proiectului de eficienţă energetică a 
blocurilor de locuinţe, fiind centralizate date, inclusiv tabele cu acceptul proprietarilor. S-au 
selecţionat un numar de 299 de scări de bloc care îndeplinesc condiţiile impuse prin Ghidul 
solicitantului, împărţite pe loturi astfel: 

- Lotul 1 –  zona Craiovita Noua – Bdul Dacia- 45 scări de bloc 
- Lotul 2 -  zona Brazda lui Novac - bdul Dacia-17 scări de bloc 
                         - Str. Amilcar Sandulescu – 32 scări de bloc 
         - Str. Doljului – 18 scări de bloc 
- Lotul 3  - zona  Bdul  1 Mai– Stadion Tineretului – 26 scări de bloc 
- Lotul 4 –  zona 1 Mai – str. Dr. Ion Augustin – 62 scări de bloc 
- Lotul 5 – zona Rovine  - bdul Decebal – 9 scări de bloc 
           - Str. Nicolae Iorga- 8 scări de bloc 
           - bdul Carol I- 4 scări de bloc 
- Lotul 6 – zona  Lapus   -  Calea Bucuresti – 51 scări  de bloc 
- Lotul 7 – zona Valea Rosie – str. Gral Magheru – 16 scări de bloc 
        - str. Henri Coanda – 11 scări de bloc 
Este în derulare procedura de licitaţie deschisă pentru elaborarea documentaţiei de proiectare 

pentru cele 7 loturi. Pentru loturile 1, 3 şi 7 au fost deja încheiate contractele de servicii. Se vor 
întocmi iniţial expertizele tehnice pentru blocurile sus menţionate, urmând ca în funcţie de 
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concluziile rapoartelor să fie efectuat auditul energetic şi elaborată documentaţia tehnică  aferentă 
fiecărui bloc (doar pentru blocurile la care nu este necesară consolidarea).  

După verificarea şi aprobarea de către ADR SV Oltenia a cererilor de finanţare pe fiecare lot 
şi încheierea contractelor de finanţare, se trece la etapa de implemetare a proiectului şi la 
procedurile de achiziţie pentru execuţia de lucrări şi dirigenţia de şantier. Iniţial se estimează ca 
necesară suma de 10 mii lei pentru comunicatele de presă la începerea proiectului şi avize, 
autorizaţii, taxe de branşamente etc. 

Având în vedere cele precizate mai sus, propunem alocarea pe anul 2013 a sumei de 10 mii 
lei pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova – execuţie”, la capitolul 70.02.03.30.56.01. 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
 Valoare totală: se va stabili după aprobarea proiectului de către CL 
 Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:  10 mii lei 
c) Credite bugetare: 10 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul                 2013          
      Capitolul de cheltuieli     

70.02.03.30.56.01                    10  mii lei      
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  

 5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: nu este cazul  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: procedura de achiziţie publică documentaţie de 
proiectare în derulare 

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte. 
 

 
       Director executiv,         Şef Birou, 

             Dorina Preduş                  Alina Roşca 
 
 
 
             Întocmit, 

               Insp.  Marius Chetoiu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 42818/     .03.2013                      Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea suplimentării cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – proiectare” 
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură 

birotică şi alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe; 
2. Acte normative de aprobare indicatori: POR 2007 – 2013, Axa 1, DMI 1.2 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere, Domeniul de intervenţie 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de 
locuinţe, Primăria Municipiului Craiova va solicita finanţare nerambursabilă în vederea 
îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

Pentru a putea solicita finanţare în cadrul acestui program, cererea de finanţare trebuie 
însoţită de documente suport printre care şi o documentaţie tehnico-economică întocmită conform 
prevederilor H.G. nr. 28/2008 şi Ghidului solicitantului, cuprinzând expertiză tehnică, raport de 
audit energetic, DALI, proiect tehnic pentru fiecare bloc de locuinţe propus a fi reabilitat.  

Ca urmare a publicării ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria Municipiului Craiova a 
desfăşurat o amplă acţiune de informare privind implementarea proiectului de eficienţă energetică a 
blocurilor de locuinţe, fiind centralizate date, inclusiv tabele cu acceptul proprietarilor. S-au 
selecţionat un numar de 299 de scări de bloc care îndeplinesc condiţiile impuse prin Ghidul 
solicitantului, împărţite pe loturi astfel: 

- Lotul 1 –  zona Craiovita Noua – Bdul Dacia- 45 scari de bloc 
- Lotul 2 -  zona Brazda lui Novac - bdul Dacia-17 scari de bloc 
                         - Str. Amilcar Sandulescu – 32 scari de bloc 
         - Str. Doljului – 18 scari de bloc 
- Lotul 3  - zona  Bdul  1 Mai– Stadion Tineretului – 26 scari de bloc 
- Lotul 4 –  zona 1 Mai – str. Dr. Ion Augustin – 62 scari de bloc 
- Lotul 5 – zona Rovine  - bdul Decebal – 9 scari de bloc 
           - Str. Nicolae Iorga- 8 scari de bloc 
           - bdul Carol I- 4 scari de bloc 
- Lotul 6 – zona  Lapus   -  Calea Bucuresti – 51 scari  de bloc 
- Lotul 7 – zona Valea Rosie – str. Gral Magheru – 16 scari de bloc 
        - str. Henri Coanda – 11 scari de bloc 
Este în derulare procedura de licitaţie deschisă pentru elaborarea documentaţiei de proiectare 

pentru cele 7 loturi. Pentru loturile 1, 3 şi 7 au fost deja încheiate contractele de servicii. Se vor 
întocmi iniţial expertizele tehnice pentru blocurile sus menţionate, urmând ca în funcţie de 
concluziile rapoartelor să fie efectuat auditul energetic şi elaborată documentaţia tehnică  aferentă 
fiecărui bloc (doar pentru blocurile la care nu este necesară consolidarea).  
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În ceea ce priveşte plata serviciilor, în faza ET, DALI aceasta se va efectua după aprobarea 
proiectului prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Craiova, iar în faza PT, DTAC după 
primirea notificării asupra rezultatului verificării cererii de finanţare şi trecerea în procesul de 
contractare. 

Având în vedere cele precizate, se estimează că suma necesară pe anul 2013 pentru 
obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – proiectare” este de 1.000 mii lei. 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
 Valoare totală: 1.000 mii lei 
 Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:  1.000 mii lei 
c) Credite bugetare: 1.000 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul                 2013          
      Capitolul de cheltuieli     

70.02.03.30.56.01                  1.000  mii lei      
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  

 5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: nu este cazul  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: procedura de achiziţie publică în derulare 
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
       Director executiv,         Şef Birou, 

             Dorina Preduş                  Alina Roşca 
 
 
 
             Întocmit, 

               Insp.  Marius Chetoiu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                          Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia  Olguţa Vasilescu 
 
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova este partener în proiectul cu titlul „Dezvoltare 
profesională în 3 paşi – informare, consiliere, practică”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013, Axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 -  „Tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă”,.  

În data de 16.12.2011 a fost semnat Acordul de parteneriat nr. 16125 între SC STEF 
MANAGEMENT CONSULTING S.R.L., în calitate de lider de parteneriat şi Colegiul Naţional „Elena 
Cuza” Craiova, în calitate de partener 1, cu o durată de 30 de luni şi având ca obiect stabilirea 
responsabilităţilor fiecărui partener în vederea implementării proiectului „Dezvoltare profesională în 3 paşi – 
informare, consiliere, practică”.  

Conform acestui Acord, valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului 
este, pentru liderul de parteneriat, în valoare de 1.198.432,00 lei, iar pentru partenerul 1, respectiv Colegiul 
Naţional „Elena Cuza”, 624.188 lei. De asemenea, partenerii sunt de acord să asigure contribuţia la acest 
proiect după cum urmează: liderul de parteneriat cu suma de 59.921,60 lei, iar partenerul 1 cu suma de 
31.209,40 lei.  

 Prin adresa nr. 74/14.01.2013 Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova solicită cuprinderea, în 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013, a sumei de 636 
mii lei, şi anexează Fişa de fundamentare pentru proiectul propus la finanţare/finanţat din instrumente 
structurale. 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 215/23.04.2001 
a administraţiei publice locale republicata, Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, art.6, alin.1 
din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenta, propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova pe anul 2013, la capitolul 65.02.04.02 – Învăţământ, Cod 56.02 a sumei de 636 
mii lei, reprezentând: 

1. 56.02.01 - 77 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate de către Colegiul Naţional 
„Elena Cuza” din finanţarea nerambursabilă ce urmează a-i fi acordată din Bugetul Naţional în anul 
2013; 

2. 56.02.02 - 514 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate de către Colegiul Naţional 
„Elena Cuza” din finanţarea nerambursabilă ce urmează a-i fi acordată din Fondul Social European 
în anul 2013; 

3.   56.02.03 - 45 mii lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ce vor fi efectuate de către Colegiul 
Naţional „Elena Cuza” în anul 2013. 
      
           Director executiv,                                            
              Dorina Preduş                        Şef Birou, 

                   Alina Roşca 
 
 

           Întocmit, 
                                                                                                                         insp. Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013               Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                               Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 

investiţii “Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova” (asistenta 
tehnica+executie) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 
anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr.28/05.01.2008 
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 În vederea accesării fondurilor alocate în cadrul acestei axe prioritare, polii naţionali 
de creştere, printre care şi municipiul Craiova trebuie să dezvolte Planuri integrate de 
dezvoltare urbană în trei „domenii de intervenţie”: 
1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv transportul urban; 
2. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
3. Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 
 Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea sistemului de sprijinire a afacerilor prin 
asigurarea condiţiilor necesare dezvoltarii culturii antreprenoriale la nivelul zonei 
metropolitane Craiova. Accentul se pune pe sectorul IMM, atît ca unităţi găzduite de către 
Centru, cât şi ca beneficiari ai serviciilor prin care se atinge „excelenţa în afaceri”.   . 
 Valoarea totală a proiectului este de 4.518.068,80 lei conform contractului de finantare 
nr.3377/28.08.2012, cod SMIS 37666, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii  Regionale si 
Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul 
Craiova cu o durata de 19 luni. Valoarea eligibilă a proiectului de 3.507.020,00 lei va fi 
suportată în proporţie de 50% de la bugetul local, iar 50% va fi cofinanţată astfel: 41%  din 
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) şi 9% de la bugetul de stat. 
 Având în vedere graficul de lucrari al proiectului, suma necesară pentru plati fiind 
astfel de 3.089 mii lei, asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.      
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  4.519 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30 
b) Credite de angajament:   4.519 mii lei 
c) Credite bugetare:  3.089 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
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    Anul               2013                           2014   
           3.089 mii lei               1.430 mii lei  
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  80.02.01.30, a sumei de  3.089 mii lei pentru proiectul “Centrul de dezvoltare 
tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova” (asistenta tehnica+executie) 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Alina Roşca 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Dorina Predus           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 

investiţii “Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova” 
(Proiectare) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 
anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr.28/05.01.2008 
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 În vederea accesării fondurilor alocate în cadrul acestei axe prioritare, polii naţionali 
de creştere, printre care şi municipiul Craiova trebuie să dezvolte Planuri integrate de 
dezvoltare urbană în trei „domenii de intervenţie”: 
1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv transportul urban; 
2. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
3. Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 
 Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea sistemului de sprijinire a afacerilor prin 
asigurarea condiţiilor necesare dezvoltarii culturii antreprenoriale la nivelul zonei 
metropolitane Craiova. Accentul se pune pe sectorul IMM, atît ca unităţi găzduite de către 
Centru, cât şi ca beneficiari ai serviciilor prin care se atinge „excelenţa în afaceri”.   . 
 Valoarea totală a proiectului este de 4.518.068,80 lei conform contractului de finantare 
nr.3377/28.08.2012, cod SMIS 37666, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii  Regionale si 
Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul 
Craiova cu o durata de 19 luni. Valoarea eligibilă a proiectului de 3.507.020,00 lei va fi 
suportată în proporţie de 50% de la bugetul local, iar 50% va fi cofinanţată astfel: 41%  din 
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) şi 9% de la bugetul de stat. 
 Având în vedere graficul de activitati al proiectului, suma necesară pentru plati fiind 
astfel de 6 mii lei, asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.      
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  98 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30 
b) Credite de angajament:   98 mii lei 
c) Credite bugetare:  6 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
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    Anul               2012                           2013   
             92 mii lei                   6  mii lei  
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  80.02.01.30, a sumei de  6 mii lei pentru proiectul “Centrul de dezvoltare 
tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova” (Proiectare) 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Alina Roşca 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Dorina Predus           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “Centrul de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare” 

(Asistenta tehnica + Executie) 
 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 

anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 În vederea accesării fondurilor alocate în cadrul acestei axe prioritare, polii naţionali 
de creştere, printre care şi municipiul Craiova trebuie să dezvolte Planuri integrate de 
dezvoltare urbană în trei „domenii de intervenţie”: 
1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv transportul urban; 
2. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
3. Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 
 Proiectul are ca obiectiv general consta in imbunatatirea infrastructurii si sistemului de 
sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltarii firmelor care 
activează în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu potenţial de a 
constitui o aglomerare de firme de tip cluster inovativ la nivelul zonei metropolitane Craiova.    
 În data de 29,10,2012 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 3530, cod SMIS 
39958, între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului, 
durata acestuia fiind de 17 luni. Valoarea totală a proiectului este de 4.162.697,60 lei, din 
care 1.576.245 lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată, suma de 1.829.855 lei 
reprezintă contribuţia proprie in proiect a beneficiarului, iar 756.597,60 lei reprezintă TVA.
 Având în vedere graficul de lucrari al proiectului este nevoie de 1.636 mii lei, sumă 
asigurată integral din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova.       
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  4.163 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.09 
b) Credite de angajament:   4.163 mii lei 
c) Credite bugetare:  1.636 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
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    Anul               2013                         2014   
           1.636 mii lei               2.527 mii lei  
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  80.02.01.09, a sumei de  1.636 mii lei pentru proiectul “Centrul de sprijin al IMM-
urilor si institutelor de cercetare si inovare”( Asistenta tehnica + Executie) 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Dorina Preduş 
 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Dorina Predus           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 

                                                                                                   Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “Centrul de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare” 

(Proiectare) 
 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 

anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 În vederea accesării fondurilor alocate în cadrul acestei axe prioritare, polii naţionali 
de creştere, printre care şi municipiul Craiova trebuie să dezvolte Planuri integrate de 
dezvoltare urbană în trei „domenii de intervenţie”: 
1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv transportul urban; 
2. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
3. Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 
 Proiectul are ca obiectiv general consta in imbunatatirea infrastructurii si sistemului de 
sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltarii firmelor care 
activează în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu potenţial de a 
constitui o aglomerare de firme de tip cluster inovativ la nivelul zonei metropolitane Craiova.    
 Valoarea totală estimată a contractului este de 77 mii lei exclusiv TVA, conform 
contractului de servicii nr.103657/12.07.2011, plata serviciilor urmand a se efectua pe 
parcursul executiei lucrarilor. 
 Pe parcursul anului 2012 s-au efectuat plăţi în valoare de 35.135,52 lei astfel: 415,52 
lei reprezentând contravaloare avize şi 34.720,00 lei reprezentând contravaloare Studiu de 
fezabilitate  şi Plan de afaceri. 
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, diferenţa de plată pentru 
achitarea  proiectării, astfel este nevoie de 42 mii lei, sumă asigurată integral din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova.       
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  77 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.09 
b) Credite de angajament:   77 mii lei 
c) Credite bugetare:  42 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
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    Anul               2012                     2013   
           35 mii lei               42 mii lei  
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  80.02.01.09, a sumei de  42 mii lei pentru proiectul “Centrul de sprijin al IMM-
urilor si institutelor de cercetare si inovare”(Proiectare) 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Dorina Preduş 
 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Dorina Predus           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                              Se aprobă 
Nr.             /     .03.2013                   Ordonator principal de credite 
           Primar, 
                      Lia - Olguta Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu” in Comuna Breasta (asistenţă 
tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 
2. Acte normative de aprobare indicatori :   
3. Necesitate şi oportunitate: 
 

 Proiectul Reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu face 
parte din lista proiectelor incluse în Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere” 

 
Obiectivul general al proiectului „Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin 

Argetoianu” in Comuna Breasta presupune cresterea calitatii vietii socio-culturale prin dezvoltarea 
infrastructurii locale si regionale si ridicarea lor la standarde europene, diminuându-se totodată 
disparitățile inter-regionale la nivelul  Zonei Metropolitane Craiova. 

 
     Reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu reprezinta o 

masura esentiala pentru dezvoltarea infrastructurii socio-culturale, actiune prin intermediul careia 
Comuna Breasta va beneficia de o dezvoltare a activitatilor sociale si culturale, de un spatiu modern 
de prezentare si promovare a traditiilor locale, lucruri care conduc la sporirea competitivitatii 
culturale dar si economice. 

În acest sens, a fost semnat contractul de finanţare nr. 3585 în data de 20.12.2012 cu 
M.D.R.T. şi Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea totală a proiectului este de 
737.609,40 lei din care valoarea neeligibila este in suma de 4.360 lei, valoarea eligibila a proiectului 
este in sumă de 591.605 lei și T.V.A în suma de 141.644,40  
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, suma estimată ca necesară pentru plăţi 
pe anul 2013 este de 241 mii lei, propusă a fi prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 738 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.07.56.01 



2 

 

b) Credite de angajament:  738 mii lei 
c) Credite bugetare: 241 mii lei 

              Anul                           2013                    2014                                      
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.03.07.56.01                                        241 mii lei        497 mii lei     
 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de  
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 

           f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform ACB  
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 modificată şi completată prin OUG nr.121/2011 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergentă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite al bugetului local 
se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009  
modificată şi completată prin OUG nr.121/2011, conform cărora în  bugetul local trebuie să se 
cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la cap.  67.02.03.07.56.01 a sumei de  
241 mii lei pentru proiectul Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu 
comuna Breasta(asistenţă tehnică+execuţie). 

 
4. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
Director executiv, Şef Birou, 

Dorina Preduş Alina Roşca 
  

 
 

Întocmit, 
 Insp. Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                             Se aprobă 
Nr. /     .02.2013                   Ordonator principal de credite 
           Primar 
                      Lia Olguta Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Business Center Sud Craiova” (asistenta tehnica+executie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): constructii 
2. Acte normative de aprobare indicatori :  H.C.L. nr. 356/2011 
3. Necesitate şi oportunitate: 
 Proiectul “Business Center Sud Craiova” face parte din lista proiectelor incluse in Planul 
Integrat de dezvoltare urbana al polului de crestere Craiova cofinanţate prin intermediul 
Programului Operational Regional 2007 – 2013 pentru Romania, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1. – Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, din Fondul European de Dezvoltare Regională, unul din 
fondurile structurale ale Uniunii Europene. 

Proiectul are ca obiectiv general consta in imbunatatirea infrastructurii si sistemului de 
sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltarii firmelor care 
activează în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu potenţial de a constitui 
o aglomerare de firme de tip cluster inovativ la nivelul zonei metropolitane Craiova. Concret, se 
propune realizarea unei cladiri  P+1E cu functiunea de spatii birouri, de aprox. 1000 mp 
suprafaţă utilă, amenajare de spaţii verzi, parcări, alei de acces etc. 

În acest sens, a fost semnat contractul de finanţare nr. 3516 în data de 29.10.2012 cu 
M.D.R.T. şi Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea totală a proiectului este de 
5.008.190,08 lei din care fonduri proprii sunt de 2.134.202,50 lei, reprezentând contribuţia 
proprie la cheltuielile eligibile, in procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în 
sumă de 1.941.883,50 lei şi cheltuielile neeligibile în sumă de 192.319 lei. Fondurile 
nerambursabile sunt de 1,941,883.50 lei reprezentând finanţare nerambursabilă în procent de 
98% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din care 1.592.344,47 lei valoare nerambursabilă 
din FEDR şi 349.539,03 lei contribuţie de la bugetul de stat. TVA aferent cheltuielilor eligibile 
în sumă de 932.104,08 lei urmează a fi de asemenea rambursat de la bugetul de stat. 

 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, suma estimată ca necesară pentru plăţi 
pe anul 2013 este de 1.184 mii lei, propusă a fi prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 5.008 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30.56.01 
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b) Credite de angajament:  5.008 mii lei 
c) Credite bugetare: 1184 mii lei 

              Anul        2012                    2013               2014                          
      Capitolul de cheltuieli     

80.02.01.30.56.01                           81 mii lei        1.184 mii lei    3743 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform ACB  
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 modificată şi completată prin OUG nr.121/2011 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergentă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite al bugetului local 
se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009  
modificată şi completată prin OUG nr.121/2011, conform cărora în  bugetul local trebuie să se 
cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2012, la cap.  80.02.01.30.56.01 a sumei de  
1.184 mii lei pentru proiectul “Business Center Sud Craiova” (asistenta tehnica+executie). 

 

4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 

Director executiv, Şef Birou, 
Dorina Preduş Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 Insp. Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                  Se aprobă 
Nr. 42606/     .03.2013           Ordonator principal de credite 
          Primar 
         Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Reabilitare şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnice în Municipiul Craiova” 
(asistenţă tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Acte normative de aprobare indicatori :  H.C.L. nr. 355/2011 
3. Necesitate şi oportunitate: 
 Proiectul “ Reabilitare si modernizare Camin pentru persoane varstnice in Municipiul 
Craiova” face parte din lista proiectelor incluse in Planul Integrat de dezvoltare urbana al 
polului de crestere Craiova şi este cofinanţat prin intermediul Programului Operational 
Regional 2007 – 2013 pentru Romania, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, din Fondul European de Dezvoltare Regională, unul din fondurile 
structurale ale Uniunii Europene. 
 În acest sens, în data de 29.01.2013 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3606 cu 
ADR SV Oltenia si M.D.R.T., iar în data de 04.03.2013 s-a publicat comunicatul de presă 
pentru începerea proiectului. 
 De asemenea, este în derulare procedura de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări. 
Se estimează semnarea contractului de lucrări în luna mai 2013. 
 Valoarea totală a proiectului este de 10.186.999,64 lei din care fonduri proprii sunt de 
168.740,82 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in procent de 2% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului, în sumă de 164.490,82 lei, cheltuielile neeligibile 
în sumă de 4.250 lei. Fondurile nerambursabile sunt de 8.060.050,18 lei reprezentând 
finanţare nerambursabilă în procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, suma estimată ca necesară pentru 
plăţi pe anul 2013 este de 5.073 mii lei, asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 10.247 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 68.02.04.03.01.56.01 
b) Credite de angajament:  10.247 mii lei 
c) Credite bugetare: 5.073 mii lei 
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              Anul        2012                    2013           2014                         
      Capitolul de cheltuieli     

68.02.04.03.01.                           289 mii lei      5.073 mii lei      4.825 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: conform 
proiectului nr. 12521/2011 elaborat de S.C. PROIECT S.A. Craiova, aprobat prin 
H.C.L. nr. 355/2011 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): conform 
proiectului nr. 12521/2011 elaborat de S.C. PROIECT S.A. Craiova, aprobat prin 
H.C.L. nr. 355/2011 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: conform 
proiectului nr. 12521/2011 elaborat de S.C. PROIECT S.A. Craiova, aprobat prin 
H.C.L. nr. 355/2011 
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 modificată şi completată prin OUG 
nr.121/2011 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergentă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de 
credite al bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor 
proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009  
modificată şi completată prin OUG nr.121/2011, conform cărora în  bugetul local trebuie să se 
cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, precum şi principiul 
rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul 
de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la cap.  
68.02.04.03.01.56.01 a sumei de  5.073 mii lei pentru proiectul “Reabilitare si modernizare 
Cămin pentru persoane vârstnice în Municipiul Craiova” (asistenţă tehnică+execuţie). 

 

4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform proiectului nr. 12521/2011 elaborat de S.C. 
PROIECT S.A. Craiova, aprobat prin H.C.L. nr. 355/2011 

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: documentaţie proiectare: 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 

Director executiv, Şef Birou 
Dorina Preduş Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 Insp. Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                              Se aprobă 
Nr.             /     .03.2013                   Ordonator principal de credite 
           Primar, 
                      Lia - Olguta Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu” in Comuna Breasta (asistenţă 
tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 
2. Acte normative de aprobare indicatori :   
3. Necesitate şi oportunitate: 
 

 Proiectul Reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu face 
parte din lista proiectelor incluse în Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere” ” si este în 
Parteneriat intre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova si Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Pieleşti 

 
Obiectivul general al proiectului „Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin 

Argetoianu” in Comuna Breasta presupune cresterea calitatii vietii socio-culturale prin dezvoltarea 
infrastructurii locale si regionale si ridicarea lor la standarde europene, diminuându-se totodată 
disparitățile inter-regionale la nivelul  Zonei Metropolitane Craiova. 

 
     Reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu reprezinta o 

masura esentiala pentru dezvoltarea infrastructurii socio-culturale, actiune prin intermediul careia 
Comuna Breasta va beneficia de o dezvoltare a activitatilor sociale si culturale, de un spatiu modern 
de prezentare si promovare a traditiilor locale, lucruri care conduc la sporirea competitivitatii 
culturale dar si economice. 

În acest sens, a fost semnat contractul de finanţare nr. 3585 în data de 20.12.2012 cu 
M.D.R.T. şi Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea totală a proiectului este de 
737.609,40 lei din care valoarea neeligibila este in suma de 4.360 lei, valoarea eligibila a proiectului 
este in sumă de 591.605 lei și T.V.A în suma de 141.644,40  
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, suma estimată ca necesară pentru plăţi 
pe anul 2013 este de 241 mii lei, propusă a fi prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 738 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.07.56.01 
b) Credite de angajament:  738 mii lei 
c) Credite bugetare: 241 mii lei 

              Anul                           2013                    2014                                      
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.03.07.56.01                                        241 mii lei        497 mii lei     
 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de  
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 

           f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform ACB  
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 modificată şi completată prin OUG nr.121/2011 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergentă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite al bugetului local 
se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009  
modificată şi completată prin OUG nr.121/2011, conform cărora în  bugetul local trebuie să se 
cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la cap.  67.02.03.07.56.01 a sumei de  
241 mii lei pentru proiectul Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu 
comuna Breasta(asistenţă tehnică+execuţie). 

 
4. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 

 
 
 
 

Director executiv, Şef Birou, 
Dorina Preduş Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 Insp. Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                              Se aprobă 
Nr.             /     .03.2013                   Ordonator principal de credite 
           Primar, 
                      Lia - Olguta Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Camin Cultural nr. 1 Pieleşti Comuna Pielești 
(asistenţă tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 
2. Acte normative de aprobare indicatori :   
3. Necesitate şi oportunitate: 
 
 

 Proiectul Reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu face 
parte din lista proiectelor incluse în Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere” si este în 
Parteneriat intre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova si Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Pieleşti 

 
 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea si diversificarea numarului 
activitatilor sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 
Pielesti, contribuind astfel la dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova. 

Proiectul cuprinde si urmatoarele obiective specifice, care reies din realizarea activitatilor 
din cadrul proiectului si anume: 

• Imbunatatirea infrastructurii socio-culturale din comuna Pielesti prin consolidarea si 
extinderea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti 810 mp (1150 – 340) a suprafetei 
desfasurate. 

• Creşterea eficienţei energetice prin dotarea cladirii cu centrală termică performanta. 

• Crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor socio-culturale si artistice 
in cadrul comunei Pielesti prin dotarea salii de spectacole cu videoproiector, ecran de 
proiecţie, DVD player, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, lumini. 

• Mentinerea si promovarea traditiilor populare autentice prin sustinerea Ansamblului 
Folcloric „Alunelul” al Caminului Cultural din comuna Pielesti. 
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• Cresterea gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala prin realizarea 
unei expozitii permanente de arta populara în care vor fi expuse costume populare, 
ţesături, un război de ţesut şi instrumentele specifice acestuia, diverse obiecte casnice 
tradiţionale 
 

Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti este o 
initiativa  importanta ce va contribui la dezvoltarea comunei Pielesti prin amenajarea unui spatiu de 
promovare si pastrare a traditiilor locale si prin care se va crea o imagine pozitiva pentru zona 
metropolitana, atat din punct de vedere cultural cat si economic. 

În acest sens, a fost semnat contractul de finanţare nr. 3568 în data de 04.12.2012 cu 
M.D.R.T. şi Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea totală a proiectului este de 
3.183.737,24 lei din care valoarea neeligibila este in suma de 63.244 lei, valoarea eligibila a 
proiectului este in sumă de 2.509.021 lei și T.V.A în suma de 611.472,24 lei  
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, suma estimată ca necesară pentru plăţi 
pe anul 2013 este de 1.108 mii lei, propusă a fi prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 3.183 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.07.56.01 
b) Credite de angajament:  3183 mii lei 
c) Credite bugetare: 1.108 mii lei 

              Anul                           2013                    2014                                      
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.03.07.56.01                                            1.108  mii lei        2.075 mii lei     
 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de  
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 

           f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:  
 
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 modificată şi completată prin OUG nr.121/2011 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergentă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite al bugetului local 
se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009  
modificată şi completată prin OUG nr.121/2011, conform cărora în  bugetul local trebuie să se 
cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la cap.  67.02.03.07.56.01 a sumei de  
1.108 mii lei pentru proiectul Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Camin Cultural nr. 1 
Pieleşti Comuna Pielești  (asistenţă tehnică+execuţie). 
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4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
Director executiv, Şef Birou, 

Dorina Preduş Alina Roşca 
  

 
 

Întocmit, 
 Insp. Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                             Se aprobă 
Nr. 44103/     .03.2013                     Ordonator principal de credite 
           Primar 
                      Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” – 
proiectare - în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 

anul 2013 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe 

2. Acte normative de aprobare indicatori :  H.C.L. nr. 63/2013 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Proiectul “Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae 
Romanescu” face parte din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Craiova şi se află pe 
lista de rezervă a proiectelor ce pot fi finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 
prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere. 
 Întrucât prin Decizia CM POR s-a hotărât  ca cererile de finanţare pentru proiectele în 
rezervă să fie depuse până la începutul lunii martie a acestui an, ADR SV Oltenia a efectuat un 
studiu pentru stabilirea oportunitatii de promovare a unui proiect ce necesita finantare  in perioada 
de programare 2007-2013 prin analiza comparativa a doua proiecte incadrate la Obiectivul Strategic 
5 ce se adreseaza valorificarii potentialului natural si turistic al Municipiului Craiova prin 
conservarea si promovarea identitatii locale si a mostenirii sale cultural istorice, respectiv 
Reabilitarea Parcului Nicolae Romanescu si Reabilitarea imobilului Colegiului National “Carol I” 
Craiova.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 7306/16.01.2013, ADR SV 
Oltenia a comunicat rezultatele studiului in vederea demararii licitatiei de proiectare si depunerea 
cererii de finantare pana in termenul stabilit CM POR. Astfel, s-a evidentiat faptul ca Parcul 
Romanescu este obiectivul favorizat din punct de vedere al fiabilitatii si viabilitatii investitiei, 
principalele motive fiind: 
- Nivelul de complexitate al lucrarilor de interventie este mai redus, atat in proiectare, cat si in 
executie, permitand astfel o durata de implementare aproximativ la jumatate fata de Colegiul 
National “Carol I”; 
- Tipologia lucrarilor implicate permite desfasurarea acestora in paralel, lucru ce conduce de 
asemenea la diminuarea duratei de implementare; 
- Interventiile asupra acestui obiectiv nu prezinta riscul de a afecta obiective secundare, ce nu 
fac obiectul proiectului, in consecinta anuland riscul aparitiei de costuri suplimentare; 
- Procedura de avizare nu prezinta riscul de extensie nejustificata a duratei de autorizare; 
- Parcul Romanescu se constituie ca obiectiv cu rol activ in peisajul socio – cultural al 
comunitatii, permitand generarea unui aport rapid la imbunatatirea calitatii vietii acesteia. 
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 În vederea încadrării în termenul limită de depunere a proiectului, s-au achiziţionat serviciile 
de proiectare. S-a elaborat documentaţia de proiectare, anexă obligatorie la cererea de finanţare  a 
proiectului, cu structura şi cerinţele impuse prin Ghidul solicitantului şi legislaţia în vigoare, 
constând în: expertiza tehnică si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie impreuna cu 
Analiza cost – beneficiu, Proiectul Tehnic, Caiete de Sarcini. Ulterior se vor elabora şi Proiectul de 
Autorizaţie de Construire si Detaliile de Executie. DALI şi cererea de finanţare au fost aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/28.02.2013. 
 Cererea de finanţare a proiectului a fost depusă în data de 05.03.2013 la ADR SV Oltenia şi 
la acest moment se află în etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem includerea în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a sumei de 80 mii lei, pentru 
obiectivul de investiţii “Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova – Parcul Nicolae 
Romanescu” necesară pentru plata avizelor şi a serviciilor de proiectare.   

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 80 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.04 
b) Credite de angajament:  80 mii lei 
c) Credite bugetare: 80 mii lei 

              Anul        2013                     
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.03.04                                80 mii lei 
 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:- 
 

 4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform DALI  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
 
 

Director executiv, Şef Birou, 
Dorina Preduş Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 Insp. Elena Petrişor 

 



 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                             Se aprobă 
Nr. 42674/     .03.2013                             Ordonator principal de credite 
           Primar 
                      Lia - Olguta Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Reabilitare Teatru de vară din Parcul Nicolae Romanescu” (asistenţă tehnică+execuţie) în 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Acte normative de aprobare indicatori :  H.C.L. nr. 272/2011 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Proiectul “Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu” face parte din Planul 
Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Craiova, ce urmează să fie finanţat în cadrul 
Programului Operational Regional, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 
potenţiali poli de crestere. 
 Proiectul “Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”, se încadreaza în 
Obiectivului strategic 6, respectiv: Creşterea calităţii vietii locuitorilor Polului de creştere Craiova 
prin asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate. Acesta a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 3/26.01.2012 şi îşi propune reabilitarea 
teatrului de vară din Parcul Nicolae Romanescu astfel: reabilitarea amfiteatrului şi acoperirea 
acestuia cu o structură uşoară pe timp de vară, reabilitarea scenei şi a anexelor sale şi dotarea cu 
instalaţii de sonorizare şi de iluminat, construirea unui grup sanitar pentru spectatori. 

Cererea de finanţare a fost depusă în data de 08.02.2012 la Agenţia de Dezvoltare Regională 
SV Oltenia şi evaluată  atât din punct de vedere al conformităţii, cât şi din punct de vedere tehnico – 
financiar. Ca urmare a clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, valoarea totală a acestuia a 
devenit 4.391.603,28 lei. Fondurile proprii sunt de 135.434 lei, respectiv 32.462,61 euro, 
reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in procent de 2% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, în sumă de 86.860,60 lei, cheltuielile neeligibile în sumă de 39.172,10 lei şi 
TVA aferent acestora în sumă de 9.401,30 lei. Fondurile nerambursabile sunt de 4.256.169,28 lei, 
respectiv 1.020.174,81 Euro, reprezentând finanţare nerambursabilă în procent de 98% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 
 Proiectul a fost aprobat, iar vizita precontractuală a avut loc în data de 18.09.2012. 
Contractul de finanţare se preconizează a fi semnat în luna martie 2013, ca urmare a retragerii 
dreptului de administrare al RAADPFL asupra terenului afectat de proiect şi a obţinerii unui nou 
extras de Carte funciară. 
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, suma estimată ca necesară pentru plăţi 
pe anul 2013 este de 958 mii lei, asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 
 



 

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 4.392 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.04 
b) Credite de angajament:  4.392 mii lei 
c) Credite bugetare: 958 mii lei 

              Anul        2012                    2013                2014                    
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.03.04                                94 mii lei      958 mii lei      3.340 mii lei 
 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform ACB  

 
 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 modificată şi completată prin OUG nr.121/2011 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergentă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite al bugetului local 
se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009  
modificată şi completată prin OUG nr.121/2011, conform cărora în  bugetul local trebuie să se 
cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la cap.  67.02.03.04, a sumei de  958 mii 
lei pentru proiectul “Reabilitare Teatru de vară din Parcul Nicolae Romanescu” (asistenţă 
tehnică+executie). 

 
4. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
 
 
 

Director executiv, Şef Birou 
Dorina Preduş Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 Insp. Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                          Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia  Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

Grupul Şcolar „Matei Basarab” din Craiova implementează, în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 -  „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, proiectul „Acces la educaţie 
de calitate şi competenţe cheie pentru elevii din grupurile dezavantajate”.  

În data de 23.12.2010,  între Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane (OIPOSDRU) - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe 
de o parte, şi Grupul Şcolar „Matei Basarab” pe de altă parte, a fost încheiat Contractul de finanţare nr. 
POSDRU/17/1.1/G/30148 pentru proiectul mai sus menţionat, având o durata de implementare de 24 luni. 

Conform acestui contract, valoarea totală eligibilă este în sumă de 1.470.919,00 lei, din care 
finanţarea nerambursabilă ce urmează a fi acordată beneficiarului este în sumă de maxim 1.441.500,62 lei 
(fără TVA), echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă (1.115.000,73 lei din Fondul Social European şi 
326.499,89 lei din Bugetul Naţional), iar cota de cofinanţare din partea beneficiarului, în procent de 2%, este 
în sumă de 29.418,38 lei. 

  
     
 
 
 Conform adresei nr. 110/16.01.2013, suma necesară Grupului Şcolar „Matei Basarab” din Craiova 

pentru implementarea proiectului „Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii din 
grupurile dezavantajate” în anul 2013 este de 1.291 mii lei. 

   
Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu prevederile art. 36, alin.(4),(6) din Legea 

215/23.04.2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 25 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele 
publice locale, art.6, alin.1 din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum şi prevederile Contractului de finanţare încheiat 
între Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
- Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Grupul Şcolar „Matei Basarab”, prin prezenta 
notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova pe anul 2013, la capitolul 65.02.04.02 – Învăţământ, Cod 56.02 a sumei de 
1.291 mii lei, respectiv: 

1. 56.02.01 - 208 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate de către Grupul Şcolar „Matei 
Basarab” din finanţarea nerambursabilă ce urmează a-i fi acordată din Bugetul Naţional în anul 
2013; 

2. 56.02.02 - 961 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate de către Grupul Şcolar „Matei 
Basarab”din finanţarea nerambursabilă ce urmează a-i fi acordată din Fondul Social European în 
anul 2013; 
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3.   56.02.03 - 122 mii lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ce vor fi efectuate de către Grupul 
Şcolar „Matei Basarab” în anul 2013. 
             

 
         
           Director executiv,                                            
             Dorina Preduş                        Şef Birou, 

                  Alina Roşca 
 
 

           Întocmit, 
                                                                                                                         insp. Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                          Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia  Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova (Grupul Şcolar Industrial „Electroputere”) este partener în 
cadrul următorului proiect: 
     Proiectul cu titlul „Parteneriat activ pentru o integrare reuşită pe piaţa muncii”, finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – Corelarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – Tranziţia de la şcoală la 
viaţa activă, pentru care a fost încheiat Contractul de finanţare nr. POSDRU/90/2.1/S/ 62215 şi are o durată 
de implementare de 36 de luni. 
 Proiectul are o valoare totală eligibilă 6.951.500,00 lei fără TVA, din care AMPOSDRU acordă o 
finanţare nerambursabilă maximă de 6.812.470,00 lei, echivalentul a 98% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului. Restul de 139.030,00, respectiv 2% din valoarea totală eligibilă, reprezintă contribuţia proprie a 
beneficiarului.  
 Beneficiarul acestui proiect este Colegiul Tehnic „Matei Corvin” din Hunedoara, iar suma necesară 
pentru implementarea acestui proiect pentru anul 2013 este, conform adresei nr. 35/10.01. 2013  transmisă 
de către Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova de 272.373 lei. 
        Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu prevederile art. 36, alin.(4),(6) din Legea 
215/23.04.2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 25 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele 
publice locale, art.6, alin.(1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum şi în conformitate cu prevederile Contractelor de 
finanţare în cadrul cărora Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova este partener, prin prezenta notă de 
fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pe anul 2013, la capitolul 65.02.04.02 – Învăţământ secundar superior, Cod 
56.02, a sumei de 273 mii lei, reprezentând: 

1. 56.02.01 - 33 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate de către Colegiul „Ştefan 
Odobleja” din finanţarea nerambursabilă ce urmează a-i fi acordată din Bugetul Naţional în anul 
2013; 

2. 56.02.02 - 240 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate de către Colegiul „Ştefan 
Odobleja” din finanţarea nerambursabilă ce urmează a-i fi acordată din Fondul Social European în 
anul 2013; 
 
         
           Director executiv,                                            
              Dorina Preduş                        Şef Birou, 

                   Alina Roşca 
 
 

           Întocmit, 
                                                                                                                         insp. Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                          Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia  Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - Asistență tehnică+execuție  

in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 
 

1. Acte normative de aprobare indicatori:HCL NR. 2/26.01.2012 și HCL NR.106/2012  
2. Necesitate şi oportunitate: 
 

Proiectul Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”  a fost depus spre 
finantare in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1. 
 In data de 20.12.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3593/20.12.2012, cod SMIS 
40755, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului menționat anterior, 
durata acestuia fiind de 24 luni. 
 In prezent se desfășoară elaborarea documentației de atribuire achizitie lucrari  
           Valoarea totala necesara pentru asistenta tehnica + executie este conform devizului general al 
investitiei si bugetului proiectului de 84.391 mii lei, iar termenul de realizare al investitiei - 24 luni. 
Avand in vedere graficul de activitati al proiectului precum si principiul prefinantarii si respectiv 
rambursarii cheltuielilor pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational Regional 
2007 – 2013, estimam ca pe parcursul anului 2013 suma necesara va fi de 18.729 mii lei 
 

3. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala: 84.391 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.50.56.01. 
b) Credite de angajament: 84.391 mii lei 
c) Credite bugetare: 18.729 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

                Anul         2012              2013                   2014  2015      
      Capitolul de cheltuieli     

84.02.50.56.01.                       7.373 mii lei    18.729 mii lei    29.376  mii lei   28.913 mii lei 
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform PT  
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4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect) : Ing. Marinel Iancu 
 
 
 
        Director executiv,             

      Dorina Preduș            
              Şef Birou 
                       Alina Roșca 
 
          

    Întocmit, 
                                           Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                          Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - Proiectare  

in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 
 

1. Acte normative de aprobare indicatori:HCL NR. 2/26.01.2012   
2. Necesitate şi oportunitate: 
 

Proiectul Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”  a fost depus spre 
finantare in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1. 
 In data de 20.12.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3593/20.12.2012, cod SMIS 
40755, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului menționat anterior, 
durata acestuia fiind de 24 luni. 
 Pe parcursul anului 2012 s-au efectuat plăţi în valoare de 735.002,47 lei astfel: 256,15 lei 
reprezentând contravaloare avize şi 734.746,32 lei reprezentând servicii proiectare. 

Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, diferenţa de plată pentru achitarea  
proiectării, astfel este nevoie de 250 mii lei, sumă asigurată integral din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova.       
 

3. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala: 988 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.50.56.01. 
b) Credite de angajament: 988 mii lei 
c) Credite bugetare: 250 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

                Anul                 2012                   2013      
      Capitolul de cheltuieli     

84.02.50.56.01.                                        738 mii lei            250  mii lei       
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform PT  
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4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect) : Ing. Marinel Iancu 
 
 
 
        Director executiv,             

      Dorina Preduș            
              Şef Birou 
                       Alina Roșca 
 
          

    Întocmit, 
                                           Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                          Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia  Olguţa Vasilescu 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona 

Metropolitană Craiova  - Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersecția străzii Arieș 
cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Împaratul Traian, in vederea preluării traficului auto pe 

Bvd. Carol I – Str. Arieș” - Asistență tehnică+execuție  
in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
1. Acte normative de aprobare indicatori:HCL NR. 378/2010  
2. Necesitate şi oportunitate: 
 

Proiectul “Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionării traficului rutier din 
Zona Metropolitană Craiova  “Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării 
traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova  - Realizare pasaj denivelat, subteran, pe 
sub intersecția străzii Arieș cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Împaratul Traian, in vederea 
preluării traficului auto pe Bvd. Carol I – Str. Arieș”  a fost depus spre finantare in cadrul Axei  
prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1. 
 In data de 09.09.2011 a fost încheiat contractul de finanțare nr.1964/09.09.2011, cod SMIS 
32692, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului menționat anterior, 
durata acestuia fiind de 18 luni. 
 Valoarea totală necesara pentru achitarea contravalorii serviciilor de asistență tehnică și a 
lucrărilor este conform devizului general al investiției si bugetului proiectului de 66.019 mii lei. 
 În data de 15.03.2012 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 50113/18.04.2012 între  
Municipiul Craiova in calitate de achizitor si MITLIV EXIM SRL, lider al asocierii MITLIV EXIM 
SRL și HABAU CONSTRUCTII SRL, în calitate de executant, pentru execuția lucrărilor. 
 De asemenea în data de 15.03.2012 a fost încheiat contractul de servicii nr. 
34946/15.03.2012 între Municipiul Craiova în calitate de achizitor și SC IRIMAT CONS SRL, în 
calitate de prestator, pentru prestarea serviciilor de dirigenție șantier. 
 Totodată, in data de 26.10.2012 a fost încheiat contractul de servicii nr. 14193426.10.2012 
între Municipiul Craiova în calitate de achizitor și SC POD PROIECT SRL, în calitate de prestator, 
pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției 
lucrărilor. 
 Având in vedere contractele încheiate precizate anterior, valoarea totală  necesară pentru 
achitarea contravalorii serviciilor de asistență tehnică, lucrărilor (inclusiv cota legala de diverse și 
neprevăzute) si publicității obligatorii a proiectului, este in suma totală de 53.585 mii lei. 
 Pe parcursul anului 2012 a fost decontată contravaloarea serviciilor de asistență tehnică în 
sumă de 182 mii lei, a lucrărilor executate în suma de 22.388 mii lei .  Astfel suma totală plătită pe 
parcursul anului 2012 pentru proiectul mai sus menționat a fost de 22.570 mii lei. 
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  Având in vedere graficul de activități al proiectului și durata de realizare a lucrărilor, 
respectiv până în luna octombrie  2013, suma necesara pe parcursul anului 2013 va fi astfel de 
31.015 mii lei. 

 
         

3. Informații financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 53.585 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.03.56.01. 
b) Credite de angajament: 53.585 mii lei 
c) Credite bugetare: 31.015 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

                Anul                 2012                   2013        
      Capitolul de cheltuieli     

84.02.03.03.56.01.                                       22.570 mii lei        31.015  mii lei  
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform PT  
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, “în bugetele beneficiarilor care au 
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii 
totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 
conform carora în  bugetul local trebuie sa se cuprindă sumele necesare finanțării valorii totale a 
proiectului, precum si principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanțate în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  84.02.03.03.56.01., a sumei de  31.015 mii lei pentru proiectul “Construirea unui 
pasaj subteran in vederea descongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova  
- Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I. Cuza si 
respectiv cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe Bvd. Carol I – Str. 
Aries” - Asistenta tehnica+executie  

 
4. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect) : Ing. Nicolae Dragotă 
 
 
 
        Director executiv,             

      Dorina Preduș            
              Şef Birou 
                       Alina Roșca 
 
          

    Întocmit, 
                                           Gabriel Mărgineanu 



FP-30-01, vers. 01 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                                    Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea 

traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere 
Craiova” (Asistenta tehnica+executie) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 
anul 2013 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 389/15.10.2010  
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 Proiectul constă în îmbunătăţirea accesibilităţii locale a forţei de muncă angajată pe 
cele două mari platforme industriale ale polului de creştere Craiova, cu impact direct asupra 
creşterii competitivităţii economice din Zona Metropolitană Craiova ca urmare a  reabilitării 
infrastructurii de transport public în comun.   . 
  Valoarea totală estimată a contractului este de 48.622,18 mii lei fără TVA, conform 
Devizului General centralizator, aprobat prin HCL nr.389/15.10.2010, din care: 
- Pentru Lotul 1 – Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe porţiunea b-dul. Decebal, pod 
Electroputere - str. Caracal în Municipul Craiova - valoarea totală, exclusiv TVA de  
10.698,38 mii lei; 
- Pentru Lotul 2 -  Realizare sistem pentru managementul traficului pe axa Calea Bucureşti - 
Bd.N.Titulescu- Calea Severinului– valoarea totală exclusiv TVA de 9.903,84 mii lei; 
    - Pentru Lotul 3 – Reabilitare linii de tramvai în Municipiul Craiova 11 km – valoarea 
totală,  exclusiv TVA de 28.019,95 mii lei, iar durata de realizare a investiţiei – 34luni. 
Având în vedere graficul de activităţi al proiectului precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013, suma necesară pentru anul 2013 este de 18.220 mii lei        
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  59.076 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.01. 
b) Credite de angajament:   59.076 mii lei 
c) Credite bugetare:  18.220 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul                       2013        2014 
               18.220 mii lei            40.856 mii lei 
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e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu 
de Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 
64/2009 conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării 
valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de 
fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la cap.  84.02.03.02.56.01., a sumei de  18.220 mii 
lei pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru 
fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului 
de creştere Craiova”. (Asistenţă tehnică + executie). 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Cristiana Ghitalau 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Dorina Predus           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013               Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                               Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” (Proiectare) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Mun. Craiova pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND) contribuind alături de 
celelalte Programe Operaţionale (PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv 
diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media 
dezvoltării statelor membre ale UE. 
 Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de 
creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin 
reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor 
sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a 
antreprenoriatului.  
Prin H.G. 998/2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere pentru 
regiunea Oltenia, alături de alte 6 centre urbane (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, 
Ploieşti, Timişoara), în care se vor realiza cu prioritate investiţii din programele cu finanţare 
naţională si europeana. 
            Proiectul “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” face parte din 
lista de proiecte din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Craiova, 
urmând a fi depus în cadrul Axei prioritare 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri 
integrate de dezvoltare urbană.. 
            Realizarea acestui proiect va contribui la reducerea emisiilor poluante prin 
încurajarea folosirii mijloacelor de transport ecologice, respectiv: tramvai, autovehicule 
electrice şi biciclete. Folosirea mijloacelor de transport ecologice, respectiv tramvai si 
biciclete, va contribui la descongestionarea traficului, dar şi la reducerea emisiilor poluante, 
ceea ce va crea premisele unei dezvoltări economice şi sociale durabile. 
            Necesitatea realizării acestui proiect rezidă din dificultăţile tot mai mari întâmpinate 
de participantii la traficul rutier in tranzitarea arterelor rutiere ale oraşului şi gradul înalt de 
poluare. 
            Aceste dificultăţi îşi au originea atât în creşterea spectaculoasa a parcului auto 
rezident in municipiul Craiova (respectiv al numărului de autovehicule aparţinând 
persoanelor fizice juridice), cât şi în imposibilitatea modificării corespunzătoare a tramei 
stradale existente.            
            În data de 01.11.2011 a fost semnat contractul de servicii nr. 158856 pentru servicii 
de proiectare referitoare la proiectul “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul 
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Craiova”, între Municipiul Craiova, în calitate de achizitor şi SC IRIMAT CONS SRL, în 
calitate de prestator, pentru o valoare de 346.969,36 lei. Contravaloarea acestui contract 
urmează a fi achitată după predarea, de către prestator, a documentaţiei de proiectare si 
avizarea proiectului. 
Avand in vedere cele prezentate anterior, contravaloarea serviciilor de proiectare precum si 
eventualele cheltuieli diverse si neprevazute, suma necesara pe parcursul anului 2013 pentru 
achitarea serviciilor de proiectare la proiectul mai susmentionat va fi astfel de 220 mii lei. 

4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  594 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.01. 
b) Credite de angajament:   594 mii lei 
c) Credite bugetare:  220 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul               2012                     2013   
           374 mii lei            220 mii lei 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu 

de Fezabilitate f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: 
conform Studiu de Fezabilitate 

 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 
64/2009 conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării 
valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de 
fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  pe anul 2013 la cap.  84.02.03.02.56.01., a sumei de  220 mii lei 
mii lei pentru proiectul “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” 
(Proiectare). 

 
5. Informaţii nefinanciare 

a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate 
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Mihăiţa Fetoiu 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Dorina Preduş           Alina Roşca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Rădulescu 



 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr………./………….2013                      Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
           
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord – Sud – Est a Polului de crestere Craiova, 
in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova” (Asistenta tehnica+executie ) 
in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
 

1. Acte normative de aprobare indicatori : HCL nr.334/2011 
2. Necesitate şi oportunitate: 

 Proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord – Sud – Est a Polului de crestere 
Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova” a fost depus spre finantare 
in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1., proiect cu o valoare totala de  
83.919.755,04 lei, din care 65.160.578,28 lei reprezinta finantare nerambursabila acordata, suma de 
2.661.207,72 lei reprezinta contributia proprie in proiect a beneficiarului, iar diferenta de 
16.097.969,04 lei reprezinta TVA. 
 Proiectul cuprinde reabilitarea a 3 strazi, respectiv: Bariera Vâlcii , strada Râului 
(tronson cuprins între str.Brestei şi bv.N. Romanescu) si str.Caracal . 
 Valoarea totala necesara pentru asistenta tehnica + executie pentru proiectul 
“Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord – Sud – Est a Polului de crestere Craiova, in 
vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova” este conform devizului general al 
investitiei si bugetului proiectului de 83.550 mii lei, iar durata de realizare a investitiei – 18 luni. 
 In data de 24.07.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3336/24.07.2012, cod 
SMIS 38384, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului 
menționat anterior, durata acestuia fiind 18 luni. 
        Procedura de achiziție lucrări a fost demarata prin publicarea in SEAP a anunțului de 
participare nr.141793/02.02.2013, iar în  data de 01.04.2013 vor avea loc deschiderea ofertelor. 
 Avand in vedere graficul de activitati al proiectului precum si principiul prefinantarii si 
respectiv rambursarii cheltuielilor pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational 
Regional 2007 – 2013, se estimeaza ca pe parcursul anului 2013  suma necesară este de 18.574 mii 
lei. 
 

3. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala: 83.550 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.03.56.01. 



 

b) Credite de angajament:  83.550 mii lei 
c) Credite bugetare: 18.574 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul                 2013                   2014     2015 
      Capitolul de cheltuieli     

84.02.03.03.56.01.                18.574 mii lei       55.722 mii lei    9.254 mii lei 
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  
 

        Avand in vedere cele prezentate anterior,  prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 
conform carora in  bugetul local trebuie sa se cuprinda sumele necesare finantarii valorii totale a 
proiectului, precum si principiul rambursarii cheltuielilor pentru proiectele finantate in cadrul 
Programului Operational Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  84.02.03.03.56.01., a sumei de  18.574 mii lei pentru proiectul “Reabilitarea 
infrastructurii rutiere din zona de Nord – Sud – Est a Polului de creștere Craiova, în vederea 
fluidizarii traficului in Zona Metropolitană Craiova” (Asistență tehnică+execuție). 

 
4. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 
 

5. Responsabil de program (proiect) : Marinel Iancu 
 
     Director executiv            Sef Birou 

           Dorina Predus           Alina Rosca 
 
 

                  Inspector  Marius Chetoiu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2013                      Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionarii traficului rutier din Zona 
Metropolitana Craiova  - Realizare pasaj denivelat, suprateran, peste intersectia de la km 0 al 

mun. Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucuresti – Bvd. 
Nicolae Titulescu” - Asistenta tehnica+executie  

in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 
 
 

1. Acte normative de aprobare indicatori : HCL nr. 269/2010 
2. Necesitate şi oportunitate: 

 Proiectul “Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionarii traficului rutier din 
Zona Metropolitana Craiova  - Realizare pasaj denivelat, suprateran, peste intersectia de la km 0 al 
mun. Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucuresti – Bvd. Nicolae 
Titulescu” a fost depus spre finantare in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de interventie 
1.1. 
 In data de 09.11.2010 a fost incheiat contractul de finantare nr.1072/09.11.2010, cod SMIS 
24753, intre Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului mentionat anterior, 
durata acestuia fiind de 28 luni 
 Valoarea totala necesara pentru achitarea contravalorii serviciilor de asistenta tehnica si a 
lucrarilor este conform devizului general al investitiei si bugetului proiectului de 57.655 mii lei. 
  In data de 09.03.2011 a fost incheiat contractul de lucrari nr. 45347/09.03.2011  Municipiul 
Craiova in calitate de achizitor si SCT SA, lider al asocierii SCT SA – SC ERPIA SA, in calitate de 
executant, pentru executia lucrarilor. 
 De asemenea in data de 17.03.2011 a fost incheiat contractul de servicii nr. 
49950/17.03.2011 intre Municipiul Craiova in calitate de achizitor si SC IRIMAT CONS SRL, in 
calitate de prestator, pentru prestarea serviciilor de dirigentie santier. 
 Totodata, in data de 05.05.2011 a fost incheiat contractul de servicii nr. 72239/05.05.2011 
intre Municipiul Craiova in calitate de achizitor si SC PRIMACONS GROUP SRL, in calitate de 
prestator, pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul 
executiei lucrarilor. 
 Avand in vedere contractele incheiate precizate anterior, valoarea totala  necesara pentru 
achitarea contravalorii serviciilor de asistenta tehnica, lucrarilor (inclusiv cota legala de diverse si 
neprevazute) si publicitatii obligatorii a proiectului, este in suma totala de 52.020 mii lei. 
 Pe parcursul anului 2011 a fost decontata contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica in 
suma de 313 mii lei, a lucrarilor executate in suma de 23.715 mii lei si a publicitatii obligatorii a 
proiectului conform contractului de finantare in suma de 7 mii lei.  Astfel suma totala platita pe 
parcursul anului 2011 pentru proiectul mai susmentionat a fost de 24.035 mii lei. 
 Pe parcursul anului 2012 a fost decontata contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica in 
suma de 348 mii lei, a lucrarilor executate in suma de 26.442 mii lei, avize in suma de 4 mii lei si 
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cote legale catre ISC in suma de 286 mii lei.  Astfel suma totala platita pe parcursul anului 2012 
pentru proiectul mai susmentionat a fost de 27.080 mii lei. 
 Suma necesara pe parcursul anului 2013 este de 905 mii lei, reprezentand: 

- 552 mii lei – lucrari in baza contractului de lucrari nr. 45347/09.03.2011, neachitate in anul 
2012; 

- 325 mii lei – lucrari de iluminat rutier bretele; 
- 15 mii lei – servicii de asistenta tehnica neachitate in anul 2012; 
- 2 mii lei – cote legale catre ISC aferente lucrarilor executate in anul 2013; 
- 9 mii lei – publicitate finala proiect. 

 
3. Informatii financiare: 

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  52.020 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.03.56.01. 
b) Credite de angajament:  52.020 mii lei 
c) Credite bugetare: 905 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul                 2011                   2012     2013 
      Capitolul de cheltuieli     

84.02.03.03.56.01.               24.035 mii lei        27.080 mii lei 905 mii lei 
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate nr. 
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate nr.  

 
        Avand in vedere cele prezentate anterior, prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 
conform carora in  bugetul local trebuie sa se cuprinda sumele necesare finantarii valorii totale a 
proiectului, precum si principiul rambursarii cheltuielilor pentru proiectele finantate in cadrul 
Programului Operational Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  84.02.03.03.56.01., a sumei de  905 mii lei pentru proiectul “Construirea unui 
pasaj suprateran in vederea descongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitana 
Craiova  - Realizare pasaj denivelat, suprateran, peste intersectia de la km 0 al mun. Craiova, 
in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucuresti – Bvd. Nicolae Titulescu” - 
Asistenta tehnica+executie. 

 
4. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate nr. 
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100%;  
            executie lucrari – 95%; 
5. Responsabil de program (proiect) : Ing. Nicolae Dragota 
 

       Director executiv                   Sef Birou 
     Dorina Predus                  Alina Rosca 
 

Intocmit, 
               Inspector  Marius Chetoiu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 42757/      .03.2013                      Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 

Craiova” (Asistenţă tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 
 

1. Categoria (constructii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Acte normative de aprobare indicatori:  HCL 348/30.07.2009  si HCL nr. 334/2010 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 UAT Municipiul Craiova a depus spre finanţare în cadrul Axei  prioritare 5, Domeniul major 
de intervenţie 5.2., proiectul “Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul 
Tineretului din Municipiul Craiova”. 
 În data de 09.09.2011 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 
14794, între Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului mentionat anterior, 
durata acestuia fiind de 37 luni. Valoare totală a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 
30.320.010,23 lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată, suma de 39.323.168,20 lei 
reprezintă contribuţia proprie în proiect a beneficiarului, iar diferenţa de 16.423.020,92 lei 
reprezintă TVA. 
 Valoarea totală necesară pentru asistenţă tehnică + execuţie pentru proiectul “Craiova Water 
Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” este conform 
devizului general al investitiei, bugetului proiectului si contractelor semnate de 83.055 mii lei, iar 
durata de realizare a lucrărilor – 32 luni. 
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 348/30.07.2009 şi respectiv 
H.C.L. nr. 334/2010 a fost aprobată contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 
8.323.990 euro în vederea asigurării finanţării obiectivului de investiţii de interes public local din 
municipiul Craiova „Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 
Municipiul Craiova”. 
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, precum şi faptul că în prezent sunt 
semnate contractele pentru servicii de dirigenţie de lucrări şi de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului şi contractul de lucrări, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în luna februarie 
2013, se estimează că pe parcursul anului 2013 suma necesară este de 28.348 mii lei, asigurată după 
cum urmează: 

− 2.000 mii lei - cheltuieli eligibile si neeligibile asigurate de catre beneficiar, respectiv UAT 
Municipiul Craiova; 

− 6.182 mii lei  –  reprezentand finantarea nerambursabila acordata; 
− 20.166 mii lei - asigurata din creditul bancar contractat 
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4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:   83.055 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.05.03.56.01.; 67.06.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:    83.055 mii lei 
c) Credite bugetare:   28.348 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
 

    Anul      2013                     2014        2015               
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.05.03.56.01             8.182 mii lei       35.007 mii lei 4.146 mii lei     
67.06.03.30.56.01        20.166 mii lei    12.554 mii lei 3.000 mii lei     
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au 
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii 
totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art. 6, alin (1) din OUG nr. 64/2009 
conform cărora în  bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursarii cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  67.02.05.03.56.01., a sumei de  8.182  mii lei, şi respectiv la cap. 67.06.03.30.56.01 
a sumei de 20.166  mii lei,  pentru proiectul “Craiova Water Park - Complex de agrement 
acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” (Asistenţă tehnică+execuţie). 
 

5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 
 
       Director executiv,         Şef Birou, 

             Dorina Preduş                  Alina Roşca 
 
 
 
             Întocmit, 

               Insp.  Marius Chetoiu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 42722/     .03.2013                      Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul 

Craiova” - proiectare in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pe anul 2013 

 
 

1. Acte normative de aprobare indicatori: H.C.L. nr. 348/30.07.2009  şi H.C.L. nr. 334/2010 
2. Necesitate şi oportunitate: 

 UAT Municipiul Craiova a depus  spre finanţare în cadrul Axei  prioritare 5, Domeniul 
major de intervenţie 5.2., proiectul “Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul 
Tineretului din Municipiul Craiova”. 
 În data de 09.09.2011 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 
14794, între Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului mentionat anterior, 
durata acestuia fiind de 37 luni. Valoare totală a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 
30.320.010,23 lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată, suma de 39.323.168,20 lei 
reprezinta contribuţia proprie în proiect a beneficiarului, iar diferenţa de 16.423.020,92 lei 
reprezintă TVA. 
 În data de 25.10.2010 a fost încheiat contractul de servicii nr. 145265/25.10.2010 între 
Municipiul Craiova în calitate de achizitor şi Asocierea SC Drum Concept SRL – SC Electroproiect 
SA – SC Proiect SA Craiova – SC Cristalin Project Management SRL, prin  SC Drum Concept 
SRL lider al asocierii, pentru elaborare PT+PAC+DDE la proiectul mai sus menţionat, preţul 
convenit pentru îndeplinirea contractului fiind de 965 mii lei inclusiv TVA. 

Până în prezent a fost achitată contravaloarea serviciilor de proiectare în faza PT, în sumă 
totală de 708 mii lei, iar plata pentru faza DE se va efectua după finalizarea procedurii de achiziţie a 
execuţiei lucrărilor şi predarea amplasamentului proiectului, ocazie cu care, de comun acord cu 
executantul lucrării, se va stabili dacă este necesară sau nu completarea documentaţiei în faza DE. 
 De asemenea, sunt necesare fonduri pentru avize şi acorduri necesare la începerea lucrărilor, 
estimate la suma de 43 mii lei. 
 Astfel, suma necesară pe parcursul anului 2013 pentru achitarea serviciilor de proiectare 
tehnică la proiectul mai sus menţionat va fi de 300 mii lei. 
 

3. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:   1.008 mii lei 
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Capitolele de cheltuieli: 67.02.05.03.56.01.; 67.06.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:  1.008 mii lei 
c) Credite bugetare:   300 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 
 

    Anul      2011            2013      
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.05.03.56.01            708 mii lei      300 mii lei  
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  

   
        Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2013, la cap.  67.02.05.03.56.01., a sumei de  300 mii lei pentru proiectul “Craiova Water Park 
- Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” - proiectare. 

 
4. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

 
 
 
       Director executiv,         Şef Birou, 

             Dorina Preduş                  Alina Roşca 
 
 
 
             Întocmit, 

               Insp.  Marius Chetoiu 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Se aprobă,
Ordonator principal de credite,

Primar,

Lia OlguŃa Vasilescu

SITUAłIA

repartizării cheltuielilor cu bunurile şi serviciile  pe anul  2013 

CENTRALIZATOR

mii lei

0 1 2 5=2+3+4

TOTAL, din care:
16.476,00

1 GRADINITE
1.760,00

2 SCOLI
4.428,00

3 LICEE
10.288,00

Şef serviciu,

Daniela Militaru

la  capitolul " ÎnvăŃământ"

Nicolae Pascu

Nr. 
crt.

Denumire ordonatori

Director executiv,

Sume din TVA   repartizate cf cost 
standard



MUNICIPIULCRAIOVA Se aprobă
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Ordonator principal de credite
DIRECŢIA ECONOMICO - FINANCIARĂ PRIMAR
SERVICIUL BUGET Lia Olguţa Vasilescu
22.03.2013

0 1 2

TOTAL, din care: 1,760.00

1 Gradiniţa cu prog. prelungit Tudor Vladimirescu nr. 21 100.00

2 Gradiniţa cu prog. prelungit   "Sf. Ana"nr. 22 60.00

3 Gradiniţa cu prog. Prelungit Traian Demetrescu nr. 23 80.00

4 Gradiniţa cu prog. prelungit Paradisul Copiilor nr. 24 80.00

5 Gradiniţa cu prog. prelungit   "Căsuţa  Fermecată"nr. 30 90.00

6 Gradiniţa cu prog. prelungit Petrache Poenaru nr. 31 80.00

Sume din T.V.A. repartizate conform 

cost standard 

Nr. 

crt.
Denumire ordonatori

repartizării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pe anul  2013- cap. Învăţământ

GRADINITE

SITUAŢIA

Propuneri repartizare ch materiale ISJ-GRADINITE 2013-7.xls



7 Gradiniţa cu prog. prelungit Voiniceii nr. 32 60.00

8 Gradiniţa cu prog. prelungit  "Dumbrava Minunată"nr. 37 130.00

9 Gradiniţa cu prog. prelungit Floare Albastră nr. 40 93.00

10 Grădiniţa cu prog. prelungit  "Elena Farago" nr. 41 86.00

11 Gradiniţa cu prog. prelungit  "Ion Creangă"nr. 42 65.00

12 Gradiniţa cu prog. prelungit Căsuţa cu Poveşti nr. 43 107.00

13 Gradiniţa cu prog. prelungit Eden nr. 44 53.00

14 Gradiniţa cu prog. prelungit Piticot nr. 45 92.00

15 Gradiniţa cu prog. prelungit   "Sf. Lucia"nr. 50 93.00

16 Gradiniţa cu prog. prelungit Floarea Soarelui nr. 51 90.00

17 Gradiniţa cu prog. prelungit Phoenix nr. 52 90.00

18 Gradiniţa cu prog. prelungit Curcubeul Copilăriei nr. 53 57.00

19 Gradiniţa cu prog. prelungit Castelul Fermecat nr. 56 50.00

20 Gradiniţa cu prog. prelungit "Pinocchio" 100.00

21 Gradiniţa cu prog. prelungit "Nicolae Romanescu" 104.00

Director executiv, Sef serviciu,

Nicolae Pascu DanielaMilitaru

Propuneri repartizare ch materiale ISJ-GRADINITE 2013-7.xls



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Se aprobă,
Ordonator principal de credite,

Primar,

Lia OlguŃa Vasilescu

SITUAłIA

repartizării cheltuielilor cu bunurile şi serviciile  pe anul  2013 la capitolul "ÎnvăŃământ"
LICEE 

mii lei

0 1 2

TOTAL, din care: 10.288,00

1 Colegiul National Fratii Buzeşti  800,00

2 Colegiul National Carol I 710,00

3 Colegiul NaŃional Elena Cuza  600,00

4 Colegiul National Stefan Velovan 640,00

5 Colegiul National Nicolae Titulescu 370,00

6 Colegiul Nat. Ec. Gh ChiŃu 742,00

7 Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii  C. Brâncuşi 340,00

8 Liceul Teoretic Henri Coandă 550,00

9 Liceul Teoretic Tudor Arghezi 430,00

10 Colegiul St. Odobleja 770,00

11 Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trişcu 205,00

Nr. 
crt.

Denumire ordonatori
Sume din TVA   repartizate cf cost 

standard



0 1 2

Nr. 
crt.

Denumire ordonatori
Sume din TVA   repartizate cf cost 

standard

12 Liceul  de Arte Marin Sorescu 274,00

13 Liceul Teologic Adventist 170,00

14 Seminarul Ortodox "Sf. Grigorie Teologul" 85,00

15 Liceul  Traian Vuia 410,00

16 Liceul  Matei Basarab 510,00

17 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 370,00

18 Liceul Tehnologic George Bibescu 225,00

19 Liceul Tehnologic Auto 340,00

20 Colegiul Tehnic Energetic 400,00

21 Colegiul Tehnic Costin D. NeniŃescu 380,00

22 Liceul Tehnologic Transp.Căi Ferate 317,00

23 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 400,00

24 Liceul Teoretic Ch. Laugier 250,00

Şef Serviciu,
Daniela Militaru

Director executiv,

Nicolae Pascu



MUNICIPIUL CRAIOVA Se aprobă,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Ordonator Principal de Credite

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ PRIMAR

SERVICIUL BUGET Lia Olguţa Vasilescu

mii lei

Nr. 

crt.
Denumire ordonator Sume din TVA repartizate conform cost standard

1 2

TOTAL 4,428.00
1 Şcoala gimnazială Traian 280.00

2 Şcoala gimnazială  Decebal  230.00

3 Şcoala gimnazială Anton Pann 200.00

4 Şcoala gimnazială  Ion Ţuculescu 164.00

5 Şcoala gimnazială Ion Creangă 360.00

6 Şcoala gimnazială  Sf. Dumitru 200.00

7 Şcoala gimnazială Lascăr Catargiu 142.00

8 Şcoala gimnazială  Gheorghe Ţiţeica 260.00

9 Şcoala gimnazială Mircea Eliade 290.00

10 Şcoala gimnazială Sf. Gheorghe 328.00

11 Şcoala gimnazială Nicolae Romanescu 280.00

12 Şcoala gimnazială Mihai Viteazul 280.00

13 Şcoala gimnazială Alexandru Macedonski 338.00

14 Şcoala gimnazială Elena Farago 380.00

15 Şcoala gimnazială Gheorghe Bibescu 236.00

16 Şcoala gimnazială Mihai Eminescu 210.00

17 Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu 250.00

Director Executiv, Şef Serviciu,

Nicolae Pascu Daniela Militaru

Şcoli

SITUAŢIA

 repartizării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pe anul 2013 - Cap. 6502 - Învăţământ



MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET
Ordonator principal de credite,

Primar,

Lia OlguŃa Vasilescu

SITUAłIA

repartizării cheltuielilor cu bunurile şi serviciile  pe anul  2013 

CENTRALIZATOR

mii lei

0 1 2 3 4=2+3

TOTAL, din care:
2.110,00 214,00 2.324,00

1 GRADINITE
625,00 80,00 705,00

2 SCOLI
85,00 12,00 97,00

3 LICEE
1.400,00 122,00 1.522,00

Director executiv, Şef serviciu,

Nicolae Pascu Daniela Militaru

la  capitolul " ÎnvăŃământ"

Reparatii platite 
in trim I 2013 

aferente anului 
2012

Total sume 
repartizate

Sume din venituri 
proprii  

Nr. 
crt.

Denumire ordonatori



MUNICIPIULCRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO - FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
22.03.2013

-mii lei -

0 1 2 3 4=2+3

TOTAL, din care: 625.00 80.00 705.00

1 Gradiniţa cu prog. prelungit Tudor Vladimirescu nr. 21 10.00 10.00

2 Gradiniţa cu prog. prelungit   "Sf. Ana"nr. 22 6.00 6.00

3 Gradiniţa cu prog. Prelungit Traian Demetrescu nr. 23 115.00 115.00

4 Gradiniţa cu prog. prelungit Paradisul Copiilor nr. 24 10.00 10.00

6 Gradiniţa cu prog. prelungit Petrache Poenaru nr. 31 13.00 13.00

7 Gradiniţa cu prog. prelungit Voiniceii nr. 32 60.00 60.00

8 Gradiniţa cu prog. prelungit  "Dumbrava Minunată"nr. 37 60.00 60.00

Se aprobă
Ordonator principal de crediste

PRIMAR
Lia Olguţa Vasilescu

Nr. 

crt.
Denumire ordonatori

Sume din venituri 

proprii  

Reparaţii plătite în 

trim I 2013 

aferente anului 

2012

Total sume 

repartizate

repartizării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pe anul  2013- cap. Învăţământ

GRADINITE

SITUAŢIA

Propuneri repartizare ch materiale ISJ-GRADINITE 2013-8.xls



9 Gradiniţa cu prog. prelungit Floare Albastră nr. 40 10.00 10.00

10 Grădiniţa cu prog. prelungit  "Elena Farago" nr. 41 5.00 5.00

11 Gradiniţa cu prog. prelungit  "Ion Creangă"nr. 42 40.00 40.00

12 Gradiniţa cu prog. prelungit Căsuţa cu Poveşti nr. 43 15.00 15.00

13 Gradiniţa cu prog. prelungit Eden nr. 44 13.00 13.00

15 Gradiniţa cu prog. prelungit   "Sf. Lucia"nr. 50 50.00 50.00

16 Gradiniţa cu prog. prelungit Floarea Soarelui nr. 51 10.00 42.00 52.00

17 Gradiniţa cu prog. prelungit Phoenix nr. 52 50.00 50.00

18 Gradiniţa cu prog. prelungit Curcubeul Copilăriei nr. 53 35.00 1.00 36.00

19 Gradiniţa cu prog. prelungit Castelul Fermecat nr. 56 24.00 2.00 26.00

20 Gradiniţa cu prog. prelungit "Pinocchio" 40.00 26.00 66.00

21 Gradiniţa cu prog. prelungit "Nicolae Romanescu" 65.00 3.00 68.00

Directro executiv, Sef serviviu,

Nicoale Pascu Daniela Militaru

Propuneri repartizare ch materiale ISJ-GRADINITE 2013-8.xls



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Se aprobă,
Ordonator principal de credite,

Primar,
Lia OlguŃa Vasilescu

SITUAłIA

repartizării cheltuielilor cu bunurile şi serviciile  pe anul  2013 la capitolul "ÎnvăŃământ"
LICEE 

mii lei

0 1 2 3 4

TOTAL, din care: 1.400,00 122,00 1.522,00

2 Colegiul National Carol I 5,00 0,00 5,00

3 Colegiul NaŃional Elena Cuza  0,00 67,00 67,00

5 Colegiul National Nicolae Titulescu 10,00 0,00 10,00

11 Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trişcu 295,00 0,00 295,00

14 Seminarul Ortodox "Sf. Grigorie Teologul" 195,00 0,00 195,00

17 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 150,00 0,00 150,00

18 Liceul Tehnologic George Bibescu 55,00 0,00 55,00

19 Liceul Tehnologic Auto 150,00 0,00 150,00

20 Colegiul Tehnic Energetic 100,00 0,00 100,00

21 Colegiul Tehnic Costin D. NeniŃescu 230,00 0,00 230,00

22 Liceul Tehnologic Transp.Căi Ferate 90,00 46,00 136,00

23 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 0,00 9,00 9,00

24 Liceul Teoretic Ch. Laugier 120,00 0,00 120,00

Director executiv, Şef serviciu,
Nicolae Pascu Daniela Militaru

Nr. 
crt.

Denumire ordonatori
Sume din venituri 

proprii  

Reparatii platite in 
trim I 2013 aferente 

anului 2012

Total sume 
repartizate



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECłIA ECONOMICO - FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

SITUAłIA

 necesarului cheltuielilor de personal  pe anul  2013 la capitolul 65.02 - ÎnvăŃământ

CENTRALIZATOR

mii lei

0 1 2

TOTAL, din care: 131.704,00

1 GRĂDINIłE 17.446,00

2 ŞCOLI 34.642,00

3 LICEE 79.616,00

Sume propuse 
cheltuieli de 

personal 2013

MUNICIPIULCRAIOVA

15/03/2013

Nr. 
crt.

Denumire ordonatori

Inspectoratul Şcolar JudeŃen Dolj

                                                                                     Se aprobă,



DIRECłIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

SITUAłIA
necesarului cheltuielilor de personal pe anul 2013 la  capitolul " ÎnvăŃământ"

LICEE 

 mii lei

0 1 2

TOTAL, din care:
79.616,00

1 Colegiul NaŃional „FraŃii Buzeşti” 5.424,00

2 Colegiul NaŃional „Carol I” 5.285,00

3 Colegiul NaŃional „Elena Cuza” 4.560,00
4 Colegiul NaŃional „Ştefan Velovan” 4.350,00

5 Colegiul NaŃional „Nicolae Titulescu” 2.536,00

6 Colegiul NaŃional Economic  „Gh. ChiŃu” 4.686,00

7 Col.Teh.de Arte şi Meserii „C. Brâncuşi” 2.735,00

8 Liceul Teoretic „Henri Coandă” 3.625,00

9 Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” 3.375,00

10 Colegiul „Ştefan Odobleja” 6.180,00

11 Liceul Program Sportiv „Petrache Trişcu” 2.726,00

12 Liceul de Arte „Marin Sorescu” 4.305,00

13 Liceul Teologic Adventist 990,00

14 Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Grigorie Teologul" 580,00

15 Liceul  "Traian Vuia" 3.236,00

16 Liceul  "Matei Basarab" 3.756,00

17 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 2.760,00

18 Liceul Tehnologic "G.Bibescu" 2.203,00

19 Liceul Tehnologic Auto 3.000,00

20 Colegiul Tehnic Energetic 2.901,00

21 Colegiul Tehnic Costin D. NeniŃescu 2.655,00

22 Liceul Tehnologic Transp. Căi Ferate 2.702,00

23 Liceul Tehnologic  de Transp. Auto 3.354,00

24 Liceul Charles Laugier 1.692,00

Inspectoratul Şcolar JudeŃen Dolj

                                                                                     Se aprobă,

Sume propuse cheltuieli 
de personal 2013

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Nr. 
crt.

Denumire ordonatori

Situatie necesar ch de personal .INVATAMANT 2013ISJ.xls



Se aprobă

GRĂDINIłE

- mii lei -

0 1 2
TOTAL, din care: 17,446

1 GradiniŃa cu prog. prelungit Tudor Vladimirescu nr. 21 1,032

2 GradiniŃa cu prog. prelungit nr. 22  "Sf. Ana" 708

3 GradiniŃa cu prog. prelungit Traian Demetrescu nr. 23 1,104

4 GradiniŃa cu prog. prelungit Paradisul Copiilor nr. 24 876

5 GradiniŃa cu prog. prelungit nr. 30  "CăsuŃa  Fermecată" 792

6 GradiniŃa cu prog. prelungit Petreache Poenaru nr. 31 625

7 GradiniŃa cu prog. prelungit Voiniceii nr. 32 636

8 GradiniŃa cu prog. prelungit nr. 37 "Dumbrava Minunată" 1,320

9 GradiniŃa cu prog. prelungit  Floare Albastră nr.40 878

10 GrădiniŃa cu prog. prelungit nr. 41 "Elena Farago" 876

11 GradiniŃa cu prog. prelungit nr. 42 "Ion Creangă" 745

12 GradiniŃa cu prog. prelungit CăsuŃa cu Poveşti nr. 43 912

13 GradiniŃa cu prog. Prelungit Eden  nr. 44 544

14 GradiniŃa cu prog. prelungit Piticot nr. 45 823

15 GradiniŃa cu prog. prelungit nr. 50 "Sf. Lucia" 792

16 GradiniŃa cu prog. prelungit Floarea Soarelui nr. 51 822

17 GradiniŃa cu prog. prelungit Phoenix nr. 52 876

18 GradiniŃa cu prog. prelungit Curcubeul Copilăriei nr. 53 612

19 GradiniŃa cu prog. prelungit Castelul Fermecat nr. 56 589

20 GradiniŃa cu prog. prelungit "Pinocchio" 912

21 GradiniŃa cu prog. prelungit "Nicolae Romanescu" 972

SITUAłIA 

Sume propuse - 
cheltuieli de personal 

2013

necesarului cheltuielilor de personal pe anul 2013 cap. 65.02 -  ÎnvăŃământ

Inspectoratul Şcolar JudeŃean Dolj

MUNICIPIUL CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

DIRECłIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Denumire ordonatori

15.03.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr.crt.

Propuneri ch prsonal pt.ISJ 2013 Gr-1.xls



Se aprobă 

mii lei

0 1 2

TOTAL, din care: 34,642

1 Şcoala Gimnazială Traian 2,268

2 Şcoala Gimnazială Decebal 1,932

3 Şcoala Gimnazială Anton Pann 1,530

4 Şcoala Gimnazială Ion Ţuculescu 1,340

5 Şcoala Gimnazială Ion Creangă 2,623

6 Şcoala gimnazială Sfântul Dumitru 1,656

7 Şcoala Gimnazială Lascăr Catargiu 1,068

8 Şcoala Gimnazială Gheorghe Ţiţeica 1,866

9 Şcoala Gimnazială Mircea Eliade 2,472

10 Şcoala Gimnazială Sfântul Gheorghe 2,411

11 Şcoala Gimnazială Nicolae Romanescu 2,448

12 Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul 2,424

13 Şcoala Gimnazială Alexandru Macedonski 2,124

14 Şcoala Gimnazială Elena Farago 2,900

15 Şcoala Gimnazială Gheorghe Bibescu 1,933

16 Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu 1,763

17 Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu 1,884

ŞCOLI

Sume propuse cheltuieli de personal 

2013

MUNICIPIUL CRAI0VA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAI0VA

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Nr.

crt.
Denumire ordonatori

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

necesarului cheltuielilor de personal pe anul 2013 la Cap.-Învăţământ  
SITUAŢIA

Cheltuieli de personal  SCOLI- 2013 .xls Page 1

























 



 



 



 



 



 























 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 





   

                                                                                                   
 

DIRECłIA ECONOMICA 
SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE 
Nr. _________/________2013 
 
 
 
 
 

BUGET 2013 
Fundamentarea cheltuielilor de personal 

Primaria Craiova 
 
 
 
 

 10.01.01   Salarii de baza decembrie 2012=876.000lei 
                  Salarii de baza ianuarie – noiembrie 2013=876.000x11luni  
  =9.636.000lei 
  Total salarii de baza =10.512.000lei 
       
          10.01.05   Spor pentru conditii de munca decembrie 2012=50.000lei 
   Spor pentru conditii de munca ianuarie – noiembrie 2013= 
   50.000x11=550.000lei 
   Total spor conditii de munca=600.000lei  
      
          10.01.06    Alte sporuri decembrie 2012=667lei 
    Alte sporuri ianuarie – noiembrie 2013= 667x11=7.337lei 
                             Total alte sporuri  8.000lei  
      
          10.01.12    Indemniz.platite unor pers.din af.unit. decembrie 2012= 
                            20.000lei 
                            Indemniz.platite unor persoane ianuarie 2013-noiembrie  
                            2013=20.000x11=220.000lei  
                            Total indemniz.platite unor pers din af.unit.=240.000lei 
   
          10.01.13    Diurna decembrie 2012 = 500lei  
                            Diurna ianuarie 2013-noiembrie 2013= 500leix11=5.500lei 
   Total diurna 2013=6.000lei 
 
 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



   

          10.01.30     Alte cheltuieli salariale in bani decembrie 2012=71.000lei 
    Alte cheltuieli salariale in bani ianuarie 2013- noiembrie  
    2013=71.000x11=781.000 lei 
    Decembrie 2012-hot judecat.acord.trimestrial=97.000 lei 
    97.000leix4=388.000lei 
    Total alte cheltuieli salariale in bani = 1.240.000lei 
 
           10.01         Total cheltuieli cu salariile in bani= 12.606.000lei 
                                
  
 
           10.03.01    Contributii asigurari sociale de stat 
     Brut = 10.512.000lei+600.000lei+7.500lei+781.000lei+ 
                                         71.000lei=11.971.500lei- 196.035(medicale)= 
                                     =11.775.465 leix 20.8% =2.449.296lei 
                             Brut hot judecat. 388.000leix 20,8%= 80.704lei 
    Total contributii asigurari sociale de stat= 2.530.000lei  
 
            10.03.02    Contributii de asigurari sociale de somaj 
                              Brut= 12.600.000-indemniz.unor pers din af.unit.(240.000                                                                                
               lei)-  concedii medicale =12.200.000 lei 
                                        X0.5%=61.000lei 
 
           10.03.03    Contributii de asigurari sociale de sanatate 
 
                             Brut = 12.600.000lei- 196.155 concedii medicale 
                                     =12.403.845leix 5,2% =645.000 lei  
 
           10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 
                             Brut= 12.600.000 leix 0,15%= 19.000 lei 
 
           10.03.03  Contributii pentru concedii si indemnizatii 
                            Brut = 4.588.235 x 0,85%= 39.000 lei 
 
 Total contributii= 3.294.000 lei  
 
        CHELTUIELI DE PERSONAL Municipiul Craiova = 15.900.000lei 
   
 
 SEF SERV.RESURSE UMANE    SEF SERV.FIN.CTB. 
      PETRU ALEXANDRU    MARCELA BRAGARIU 
          DUMITRESCU 
 
        SERV.FINANC.CONTAB. 
          SIMONA RUGEANU  
 



                                             

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

privind cheltuielile neeligibile 
aferente împrumutului intern contractat de la BRD-Groupe Societe Generale     

şi aprobat de către autoritatea publică locală 
                   
       Creditul a fost utilizat  în perioada 2006-2009 pentru obiectivele de investitii prevăzute 
la Contractul de credit nr.69/13.06.2006 modificat prin acte adiŃionale ulterioare  aprobate 
prin hotărâri ale Consiliului Local .      
 

  -   Obiective de investiŃii 
a)Ilustrari urbanistice Piata Prefecturii,esplanada                      27.428.820,53 lei 
pietonală Unirii si Pietei Minerva 
b)Amenajare canal colector deschis parau Cornitoiu                  2.311.999,05 lei 

c)Reabilitare strazi în municipul Craiova                                  37.259.180,42 lei 

d)Reabilitare linie tramvai în municipiul Craiovei         3.000.000,00 lei 
                                                                                            -------------------------                                  

                                                                                     70.000.000,00 lei 

  -Sume utilizate în perioada 2006-2009 
Anul                       Suma(lei) 

 
2006                       17.160.280,20 

2007      26.972.077,97 

2008      22.766.207,81 

2009      3.101.434,02 

TOTAL                70.000.000,00 
    A.    Calculul estimativ al dobânzii  

 
 Sold   = 70.000.000-14.209.424,70(Rc rambursate)-1.038.133,12 (Stim financiar)= 54.752.442,18 lei 
 31.12.2012 
 

Dobanda: ROBOR 3M valabil la data de 20.03.2013= 5,91%+0,15%=6,06%  

                                      54.752.443 x 0,0606 

Trim I             _____________________    X90=829.500 lei 

                                  360 
                                                                 

1 
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 Dobanda prognozată: ROBOR 3M valabil la data de 20.06.2013=6,5%+0,15%=6,65%   

 
                         53.738.508 x 0,0665 

Trim II             _____________________    X 92=913.256 lei    

                                  360 

         
 Dobanda prognozată: ROBOR 3M valabil la data 20.09 .2013  = 6,15%+0,15%=6,30% 

        
                          52.724.573 x 0,063 

Trim III            _____________________    X 92=848.866 lei  

                                  360 

     
Dobanda prognozată: ROBOR 3M valabil la data 20.12 .2013  = 6,15%+0,15%=6,30% 

        
 

                          51.710.638 x 0,063 

Trim IV          _____________________    X 91=823.492 lei    

                                  360 

  
    Total dobândă aferentă împrumutului intern pentru anul  2012 
      829.500 + 913.256 +848.866+823.492  =3.415.114 lei 

 
   B. Rata de capital conform graficului de rambursare 

Trim I  -1.013.935,00    lei 

Trim II- 1.013.935,00    lei 

Trim III- 1.013.935,00   lei 

Trim IV -1.013.935,00   lei 

     Total rata de capital aferenta imprumutului pentru anul 2013- 4.055.740,00 lei 
 
  C . Calculul comisionului de gestiune : 
Trim.I-   54.752.443  x0,03%  =   16.426 lei 

Trim.II-  53.738.508  x0,03%  =  16.121 lei   

Trim III- 52.724.573 x0,03%  =   15.817 lei   

Trim IV- 51.710.638 x0,03%  =  15.513 lei 

 
Total comision gestiune aferent împrumutului pentru anul 2013=63.877  lei 
 
 
Total cheltuieli previzionate an 2013 mii lei (A+B+C)  
3.417,00+4.056,00+64,00=  7.537,00 
 

       Repartizare pe an în cadrul capitolelor: 
                55.02-,,TranzacŃii privind datoria publică,,  - 3.481,00 
                84.02-,, Transporturi,,  - 4.056,00       
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      Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor :  
Trim I    -1.861,00 mii lei         

                                   1.014,00- 84.02.03.03.81.02.05 Rata de capital 

                                      847,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care: 

                                                   830,00 - 55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 

                                                     17,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern 

Trim II   -1.944,00 mii lei   

                                  1.014,00-84.02.03.03.81.02.05  Rata de capital 

                                     930,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care: 

                                              914,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 

                                                 16,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern 

 Trim III  - 1.879 mii lei 

                           1.014,00-84.02.03.03.81.02.05 - Rata de capital 

                                    865,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care: 

                                               849,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 

                                                   16,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern 

Trim IV   -1.852 mii lei  

                            1.014,00 - 84.02.03.03.81.02.05 Rata de capital 

                                  839,00 -55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care: 

                                             824,00-55.02.30.01.01  Dobânzi aferente datoriei publice interne 

                                                15,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern     

             Total an 2013   - 7.537,00 mii lei    

 

                                                   DIRECTOR  EXECUTIV                                          

                                                         Nicolae PASCU                                                                   

    

 

         

                                                                                                                  INTOCMIT 
                         

                                                                                                       Simona GHEORGHE  

 

                               

 

 

 

 

 
                                                                       3 
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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

 

privind  cheltuielile neeligibile 
                   aferente împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG  

şi aprobat de către autoritatea publică locală 

   
 
   -   Creditul a fost aprobat prin contractul de împrumut nr.167199/02.12.2010 pentru  
cofinanŃarea obiectivul ,, Centrul multifunctional Craiova-Pavilion Central,,  
   - Valoarea obiectivului conform Anexei la contractul de credit-11.676.010 Euro   
    
                              Sume utilizate  

           Anul  Suma(euro) 

2011 3.617.128 

2012 7.376.010 

Total 10.993.138 

 

        Conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.2391/25.07.2012, suma 

autorizată pentru a fi utilizată în anul 2013 este de 682.872 Euro. 
 

                        Estimare execuŃie lucrări pe trimestre                                                                                    

 Total sume 

 (euro) 

Trim I 

(euro) 

Trim II 

(euro) 

Trim III 

(euro) 

Trim IV 

(euro) 

ExecuŃie 

lucrări pe 

trimestre   

   682.872 682.872 - -  

       

       A.   Calculul estimativ al dobânzii  

         Sold 31.12.2012 -10.993.138 euro 
a) Dodânda aferentă sumelor utilizate până la data de 31.12.2012 

     Dobânda Euribor 3M valabil la data de  31.03.2013= 0,2%+4,25%=4,45%                 
               
               Trim I            10.993.138 € X 0,0445  x 91  = 123.658 € x 4,5 = 556.461 lei 
                                                       360 

     
4 
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b)    Dobândă  aferentă  sumelor   previzionate a fi trase  din împrumut  în trim I  2013 

    
     Dobânda prognozată: Euribor 3M (31.03.2013)   0,25%+4,25%=4,50% 
             Trim I          682..872 € X 0,045  x 91  = 7.768 € x 4,5 = 34.956 lei 
                                               360 

     Total dobândă Trim I (a+b)=123.658€+7.768€= 131.426€ X 4,5 = 591.417 lei 

    
     Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2013)   0,3%+4,25%=4,55% 

Trim II        11.676.010 € X 0,0455 x 92   =  135.766 € x 4,5 = 610.947 lei  
                                             360 

            

      Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2013)   0,25%+4,25%=4,5 % 
Trim III             11.676.010 € X  0,045     x  92  =  134.275 € x 4,5 = 604.238 lei 

                                              360 

        Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2013)   0,25%+4,25%=4,5 % 
       Trim IV           11.676.010 €  X 0,045    x  92  = 134.275 € x4,5= 604.238 lei 
                                                      360 

 

   Total dobândă previzionată aferentă împrumutului extern prntru anul 2013 (mii lei) 
   593,00+611,00+605,00+605,00=2.414,00  
 
       B. Rata de capital conform graficului de rambursare 

  Trim IV 2013-171.706 Euro X 4,5 lei=772.677 lei 

  Total cheltuieli previzionate an 2013 mii lei (A+B) 
    2.414+775=3.189lei 
 
        Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor ( mii lei) 
     55.02-,, TranzacŃii privind datoria publică si împrumuturi,,                         -2.414,00        
     80.02.01.30- ,, Alte cheltuieli pt acŃiuni generale economice şi comerciale,,  -775,00 
    
 Trim I        -      593,00 mii lei   55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 

Trim II        -     611,00 mii lei  55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

 Trim III      -      605,00  mii lei   55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

 Trim IV   -      1380, 00 mii lei 

                           605,00   mii lei  55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 

                           775,00 mii lei 80.02.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe 

    Prezenta notă de fundamentare  a fost realizată la un curs valutar - 4,5 lei/euro                                            

                                         DIRECTOR  EXECUTIV                                             
                                                 Nicolae PASCU                                              
                                                                                                                                                INTOCMIT 
                                                                                                                       Simona GHEORGHE  
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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

 

privind  cheltuielile neeligibile 
 aferente împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG  

şi aprobat de către autoritatea publică locală  

   
 
   - Creditul a fost aprobat prin actul adiŃional nr.1/13.03.2012 la contractual de împrumut 

nr.167199/02.12.2012 pentru cofinanŃarea  obiectivului „Craiova Water Park–complex agrement acvatic în 

Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, 

    - Valoarea  obiectivului  conform contractului de credit este de 8.323.990 Euro. 
    -  Estimarea sumelor propuse a fi trase din împrumut, precum şi repartizarea pe trimestre a fost 

comunicată de către  DirecŃia Elaborare si Implementare Proiecte prin adresa nr.32276/27.02.2013. 
 

               Estimare execuŃie lucrări pe trimestre                                                                               

 Total sume  
propuse a fi 
utilizate 
(euro) 

Trim I 

(euro) 

Trim II 

(euro) 

Trim III 

(euro) 

Trim IV 

(euro) 

ExecuŃie 

lucrări pe 

trimestre   

4.602.429 2.762.690 607.541 1.076.091 156.107 

     

   Calculul estimativ al dobânzii  pentru sumele prevăzute a se trage în anul 2013 

         Dobânda prognozată : Euribor 3M(30.03.2013) 0,25+4,25%=4,5% 
              Trim I        2.762.690 € X0, 045 x 30  =  10.361 € x 4,5 = 46.625 lei 
                                              360 

 
       Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2013)   0,25%+4,25%=4,5% 
             Trim I        3.370.231 X 0,045 x 92  = 38.758 € x 4,5= 174.411 lei 
                                               360 

    
      Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2013) 0,25%+4,25%=4,5% 
          Trim III        4.446.322 € X  0,045   x  92  =  51.133 € x 4,5 = 230.099 lei 
                                             360 

      Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2013)   0,25%+4,25%=4,5% 
            Trim IV       4.602.429 €  X 0,045   x  92  = 52.928 € x4,5= 238.176 lei 

                                             360 
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    Total dobândă  prognozată aferentă împrumutului extern pentru anul  2013( mii lei) 
       47,00+175,00+231,00+238=691,00 
  

 

            Prezenta notă de fundamentare  a fost realizată la un curs valutar - 4,5 lei/euro        
     
    Repartizare pe trimestre în cadrul capitolului: 
 Trim I                 47,00 mii lei   55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

Trim II              175,00 mii lei  55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

 Trim III              231,00  mii lei   55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

 Trim IV            238,00   mii lei  55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 

 

 

 

DIRECTOR  EXECUTIV 
Nicolae PASCU 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                    INTOCMIT 
                                                                                                           Simona GHEORGHE  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 

NR............./............................ 

 

 

 

 

                                               

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

 

               In    baza   contractului de finanŃare încheiat între  Romania şi Banca Europeana de InvestiŃii, 
s-a convenit acordarea unui împrumut de către B.E.I, în vederea cofinanŃării programului ISPA privind 
infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării.  
       În acest sens s-a încheiat un Acord de împrumut subsidiar(AIS) între Ministerul FinanŃelor 
Publice(M.F.P), Consiliul Local Craiova şi Compania de Apă Oltenia, prin care MFP a subîmprumutat 
beneficiarul local(Consiliul Local Craiova), cu o sumă de 18.451.303,26 Euro din împrumutul B.E.I. 
ce  a fost utilizată exclusiv pentru finanŃarea parŃială a costurilor Subproiectului Craiova. 
         Conform AIS,  M.F.P. a deleagat Consiliului Local Craiova întreaga autoritate şi  responsabilitate  
pentru executarea, prin intermediul Companiei de Apă a Subproiectului Craiova.  
        Conform procedurilor de lucru privind împrumutul, Beneficiarul Final avea obligaŃia să  solicite 
Beneficiarului Local, obligaŃia de plată către furnizor reprezentând TVA, iar după recuperare 
contravalorii TVA-ului de la bugetul de stat, Compania de Apă, urma să vireaze sumele respective în 
contul Consiliului Local Craiova. 
        Astfel, la data de 31.12.2012 Consiliului Local Craiova, are de recuperat de  la Compania de Apă  
19.240.198,82 lei reprezentând TVA, sumă ce este  cuprinsă la capitolul 55.02,,Tranzactii privind 
datoria publică,, titlul de cheltuieli ,, Plăti din anii precedenŃi şi recuperate în anul curent,,             
         AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin Hotărârea nr.18/12.12.2012 a aprobat 
capitalizarea SC Compania de Apă Oltenia SA cu 1 milion de euro, prin majorarea valorii nominale a 
acŃiunilor existente de la 100 lei/acŃiune la 800 lei/acŃiune, proporŃional cu numărul de acŃiuni deŃinute 
de fiecare acŃionar.   
           Prin HCL 297/20.12.2012 s-a aprobat  mandatarea reprezentantului Consiliului Local Municipal 
Craiova, de a vota în Adunarea Generala Extraordinară a AcŃionarilor SC Compania de Apă Oltenia 
din data de 21.12.2012  propunerile privind capitalizarea  SC Compania de Apă Oltenia cu 1 milion de 
euro, precum şi majorarea capitalului social  prin conversia  creanŃei deŃinută de către 
Municipiul Craiova, în cuantum de 19.240.200 lei, împotriva SC Compania de Apă Oltenia SA, 
în acŃiuni cu o valoare de 800 lei/acŃiune. 
            
      Adunarea Generala Extraordinară a AcŃionarilor SC Compania de Apă Oltenia din data de 
21.12.2012 a împuternicit reprezentantul CLM  să solicite prin adresă scrisă Consiliilor Locale şi 
Consiliului JudeŃean Dolj, acŃionari ai companiei  să-şi exercite prin hotărâre de consiliu, punctul de 
vedere privind majorarea capitalului social prin aportul de capital, proporŃional cu numărul de acŃiuni 
deŃinute de fiecare acŃionar. 
 
 
 
 
 



 
        Capitolul 55.02                                                                                                   Mii lei 
Denumire indicator Cod Buget  Trim I   Trim II  TrimIII Trim 

IV 
Plăti efectuate în anii precedenŃi şi 
recuperate în anul curent 

8501 -19.241,00 -19.241,00    

 
 
 
 
 
 
                    DIRECTOR  EXECUTIV                                    
                             Nicolae PASCU                                                       
    
 
         
                                                                                            INTOCMIT 
                                                                                     Simona GHEORGHE  
 
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
COMPARTIMENTUL SITUAłII DE URGENłĂ 
ŞI PROTECłIE CIVILĂ                                                           APROB, 
Nr. 43007 din 14.03.2013                                                   PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL  
                                                                                        PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ 
                   PRIMAR, 
                       LIA OLGUTA VASILESCU 
 

 
MEMORIU JUSTIFICATIV 

PENTRU ACORDAREA BUGETULUI 
COMPARTIMENTULUI SITUAłII DE URGENłĂ ŞI PROTECłIE CIVILĂ AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
-2013- 

 
 Conform Legii nr. 481/2004 şi Legii nr. 307/2006 Compartimentul SituaŃii de UrgenŃă şi 
ProtecŃie Civilă al Municipiului Craiova desfăşoară activităŃi de protecŃie a populaŃiei, bunurilor 
materiale, valorilor culturale, a factorilor de mediu în caz de conflict armat sau dezastre şi apărare 
împotriva incendiilor. 
 ExperienŃa în prevenirea şi intervenŃia la dezastre, au demonstrat că acestea nu au graniŃă, 
majoritatea nu se pot controla, un dezastru poate antrena alte tipuri de dezastre, sunt neprevăzute şi 
de cele mai multe ori cu urmări drastice. 
 Datorită situării geografice, condiŃiilor de relief, specificul activităŃilor unor obiective industriale, 
a traficului intens pe căile de comunicaŃii rutiere, feroviare şi a altor factori – pe teritoriul municipiului 
Craiova îşi pot manifesta acŃiunea distructivă următoarele tipuri de dezastre: 
 
 DEZASTRE TEHNOLOGICE 
 

1. Accident nuclear la C.N.E. Kozlodui – Bulgaria; 
2. Accident chimic la S.N.P. Petrom Sucursala Doljchim, S.C. Frigorifer S.A., S.C. Brau Union 

Sucursala Oltenia, S.C. Lactido S.A., S.C. Olpo S.A., Termocentrale Craiova şi IşalniŃa 
etc.; 

3. Accident chimic pe timpul transportului substanŃelor periculoase; 
4. Accidente majore şi avarii de proporŃii la conductele magistrale de alimentare cu gaze, 

petrol şi de termoficare, precum şi la reŃelele de alimentare cu energie electrică şi de 
telecomunicaŃii; 

5. Incendii de masă şi explozii. 
 

DEZASTRE NATURALE 
 
1. Cutremur; 
2. Alunecări de teren; 
3. InundaŃii; 
4. Secetă; 
5. Incendii de pădure; 
6. Accident chimic; 
7. Accident nuclear; 
8. Incendii de masă; 
9. Căi de comunicaŃii; 
10. UtilităŃi; 
11. Epidemiologic; 
12. Epizootic. 



La nivel municipal, activităŃile de prevenire sunt îndeplinite de către Compartimentul SituaŃii de 
UrgenŃă şi ProtecŃie Civilă al Municipiului Craiova şi Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă sub 
îndrumarea primarului. 

 Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă în conformitate cu OrdonanŃa de UrgenŃă a 
Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă 
şi art. 2, alin 1, lit. e, alin. 2, lit. b, art. 4, alin. 4, art. 6, art. 7, art. 16, art. 17 din Regulamentul Cadru 
privind structura organizatorică, atribuŃiile funcŃionarea şi dotarea Comitetelor şi Centrelor Operative 
pentru SituaŃii de UrgenŃă aprobate prin Hotărârea Guvernuluiu României nr. 1491/2004, organizează 
şi conduce la nivelul municipiului activităŃile de apărare împotriva dezastrelor. 

 EvoluŃia dezastrelor din ultimii ani şi experienŃa acumulată demonstrează necesitatea dotării 
Compartimentului pentru SituaŃii de UrgenŃă şi ProtecŃie Civilă al Municipiului Craiova – ca organ de 
prevenire, coordonare şi control al activităŃilor privind situaŃiile de urgenă şi de ducere a acŃiunilor de 
intervenŃie în situaŃii de război sau dezastre. 

În anul 2013 solicităm un buget care să facă posibilă dotarea care să ne permită îndeplinirea 
misiunilor ce ne revin din Legea nr. 481/2004 şi Legea 307/2006. 

Având în vedere problemele dificile cu care ne confruntăm în domeniul dezastrelor, 
considerăm că în anul 2013 fondurile bugetare destinate situaŃiilor de urgenŃă să fie dirijate, cu 
prioritate, pentru atingerea următoarelor obiective: 
 
 
BUNURI ŞI SERVICII 
 
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRETINERE SI FUNCTIONARE 
 

- Extinderea razei de comunicare radio a centralei de alarmare prin montarea unui repetor. 
- Asigurarea celui de al doilea mediu de comunicare a centralei de alarmare pentru acŃionarea 
sirenelor electronice (prin modem GSM). 
- ReparaŃii şi întreŃinere la centrala de alarmare şi sirenele aflate în dotarea Primăriei 
Municipiului Craiova (încheierea unui contract de service şi întreŃinere pentru anul 2013). 
- ReparaŃii şi întreŃinere la staŃiile radio din dotare. 
- Plata serviciului de închiriere a frecvenŃei radio pentru funcŃionarea sistemului de alarmare. 
   
  

REPARAłII CURENTE 
   
  - ReparaŃii şi întreŃinere la adăposturile de protecŃie civilă  
 
 
CĂRłI ŞI PUBLICAłII 
 
  - AchiziŃionarea de fişe instructaj pentru situaŃii de urgenŃă, planuri de evacuare, 

autocolante; 
    
 Vă rugăm să sprijiniŃi dotarea Compartimentului SituaŃii de UrgenŃă şi ProtecŃie Civilă al 
Municipiului Craiova, pentru ca acesta cât şi Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă să-şi poată 
îndeplini misiunile ce le revin conform Legii protecŃiei civile nr. 481/2004, Legii 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor. 
 
         CONSILIER, 
                  MIHAI BOSUN 

 
 
 
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
COMPARTIMENTUL SITUAłII DE URGENłĂ 
ŞI PROTECłIE CIVILĂ                                                           APROB, 
Nr. 43007 din 14.03.2013                                                  PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL  
                                                                                        PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ 
                   PRIMAR, 
                       LIA OLGUTA VASILESCU 
 
 

 
LISTA CHELTUIELILOR MATERIALE ŞI SERVICII 

PROPUSE PENTRU ANUL 2013 
 

Nr. 
Crt. DETALII UM 

C
A

N
T

IT
A

T
E

 

PREł UNITAR 
Lei RON 

VALOARE 
Lei RON OBS. 

BUNURI SI SERVICII 
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRETINERE SI FUNCTIONARE 

1. Repetor radio pentru centrala 
de alarmare şi accesorii Buc. 1 

40 000 40 000 

 

2. Modem GSM şi accesorii 
pentru centrala de alarmare Buc. 1 

3. 

ReparaŃii şi întreŃinere la 
centrala de alarmare şi 
sirenele aflate în dotarea 
Primăriei Municipiului Craiova 

Buc. 19 

4. 
ReparaŃii şi întreŃinere la 
staŃiile de emisie – recepŃie din 
dotare 

Buc. 41 

5. 

Plata serviciului de închiriere a 
frecvenŃei radio pentru 
funcŃionarea sistemului de 
alarmare 

Buc. 4 

REPARATII CURENTE 

6. Reparatii şi întreŃinere la 
adăposturile de protecŃie civilă  Buc. 162 23 000 23 000  

CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE 

7. 
Fişe instructaj pentru situaŃii de 
urgenŃă, planuri de evacuare, 
autocolante 

Buc. 300 1 000 1 000 
 

TOTAL GENERAL 64 000 
 
 
 
                    CONSILIER, 
                  MIHAI BOSUN 

 
               

    













  MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
Servicii lor de Utilitate Publica 
Nr. __________/_____________2013 

Se aprobă, 
Ordonator Principal de Credite 

PRIMAR, 
LIA OLGUTA VASILESCU 

  
 
 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind fondurile alocate pentru activitatea „ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone 
verzi, baze sportive şi de agrement” 

cap.67.02.05.03 pentru anul 2013 
SECłIUNEA FUNCłIONARE 

                               
                   
 

Pentru anul 2013 se finanŃează următoarele activităŃi pe capitolul 67.02.05.03 
„ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement”: 

 
I. Amenajare, întreŃinere, înfrumuseŃare zone verzi pe o suprafaŃă de 825 

ha. 
 Activitatea este dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare fiind reglementată de:   

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin 
Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare  

- H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 
acesteia; 

- H.C.L. nr. 218/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, 
întreŃinerea şi înfrumuseŃarea spaŃiilor verzi; 

- H.C.L. nr. 132/2006 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea 
de amenajare, întreŃinere şi înfrumuseŃare a spaŃiilor verzi din municipiul 
Craiova  

- H.C.L. nr. 24/2013 modificată prin H.C.L. nr. 93/2013 privind aprobarea 
tarifelor, cu modificările ulterioare. 

Pe anul 2013, pe activitatea de amenajare, întreŃinere şi înfrumuseŃare zone verzi, 
s-au alocat fonduri pentru: 

  Facturi emise în luna decembrie 2013 – 1739 mii lei 
         CurăŃat gheaŃa şi zăpada din parcuri şi grădini este o lucrare ce se execută în 
perioada iarnă – primăvară (01 decembrie 2012 - 31 martie 2013). Suma totală alocată 
pentru această lucrare este de 200 mii lei. 
      Defrişarea manuală a suprafeŃelor este o lucrare ce se execută în perioada de 
repaus vegetativ în parcuri şi în locurile cu vegetaŃie spontană şi constă în tăierea 
vegetaŃiei, scoaterea rădăcinilor şi transportul acestora. Suma alocată pentru realizarea 
acestei lucrări este de 100 mii lei. 



       Tăierile de regenerare şi corecŃie la arbori, arbuşti şi gard viu sunt lucrări ce se 
execută în perioada de repaus vegetativ (iarna-primăvara). Lucrările constau în 
fasonarea arborilor, formarea coroanei la arbori, reducerea înălŃimii la gardurile vii şi 
curăŃirea acestora de uscături. Pentru aceste lucrări se  alocă suma de 250 mii lei . 
    Tăiat arbori uscaŃi, scorburoşi, înclinaŃi, scos rădăcini care afectează 
infrastructura sau structura de rezistenŃă a blocurilor, este o lucrare ce se execută cu 
ferăstraie mecanice şi utilaje speciale (PRB-uri, TIH-uri, mijloace de transport), suma 
alocată fiind de 200 mii lei.  
 Administrarea manuală a îngrăşămintelor organice şi minerale 

Această lucrare se execută în tot timpul anului în zonele unde se plantează flori 
anuale şi bienale (cca 250 mii bucăŃi),  gazon rulou sau sămânŃă de gazon pe o suprafaŃă 
de cca 20 ha şi culturi de trandafiri de pe marile bulevarde şi grădini publice. Pentru 
această lucrare se alocă suma de 100 mii lei. La stabilirea valorii s-a Ńinut cont şi de 
preŃul/tonă al îngrăşămintelor. 
 Lucrări de pregătire a terenului ce presupun mobilizarea solului la adâncimi 
diferite (10 - 30 cm), curăŃat de iarbă şi buruieni, aşternere de pământ vegetal. Pentru 
derularea acestor lucrări se  alocă suma de 100 mii lei. 
 S-a luat în calcul suprafaŃa de cca. 7000 mp pentru plantarea florilor, 15000 mp 
pentru refacerea zonelor verzi . 
      În vederea derulării activităŃilor de plantat arbori, arbuşti, gard viu, flori este 
nevoie de material dendrofloricol ce trebuie achiziŃionat, iar suma alocată este de 500 
mii lei. La stabilirea valorii s-a Ńinut cont de achiziŃionarea a cca 350 mii flori anuale şi 
bienale, flori la ghivece pentru stâlpi, flori pentru jardiniere cât şi material dendrologic 
(arbori, arbuşti, gard viu şi trandafiri ce se plantează în parcuri, grădini şi asociaŃiile de 
proprietari, aliniamente stradale, zone reamenajate şi sensuri giratorii.) De asemenea s-a 
Ńinut cont şi de achiziŃionarea unor specii deosebite în zonele centrale. 
        Plantat arbori, arbuşti, gard viu, trandafiri - lucrare ce necesită săpatul gropilor 
sau şanŃului, administrarea gunoiului de grajd, fasonarea şi mocirlirea materialului de 
plantat şi plantatul propriu-zis, fapt pentru care se alocă suma de 200 mii lei . 
    Plantat specii floricole, anuale, bienale, perene este o lucrare ce se execută 
începând cu luna martie până în noiembrie, suma alocată fiind de 200 mii lei. S-a luat în 
calcul un număr de  150 mii flori anuale şi de mozaic şi peste 100 mii plante bienale şi 
perene. 
    AchiziŃionat gazon rulou şi seminŃe gazon – 150 mii lei. La stabilirea sumei s-a 
avut în vedere ca noile zone reamenajate să fie executate cu material de calitate cu o 
compoziŃie de plante graminee care se pretează condiŃiilor pedo-climatice specifice 
municipiului Craiova. Materialul va fi achiziŃionat de la firme specializate, recunoscute 
la nivel naŃional. 
 Lucrarea de semănat gazon se execută în trimestrul II şi III al anului pentru 
refacerea sau înfiinŃarea de noi zone verzi pe raza municipiului Craiova pe o suprafaŃă 
de 4,60 ha, suma alocată fiind de 272 mii lei. 
 Brăzduiri teren în pantă. Lucrarea presupune reamenajarea cu gazon rulou a 
zonelor care necesită această lucrare. Pentru această lucrare se alocă suma de 50 mii lei. 
        Amenajat stâncărie ornamentală – lucrare specială executată în sensuri giratorii, 
peluze şi jardiniere, folosindu-se materiale ca: piatră concasată, stânci şi plante 
ornamentale deosebite de talie diferită. Având în vedere valoarea de piaŃă a materialelor 
şi complexitatea lucrării s-a alocat suma de 100 mii lei. 



      Reamenajat zone verzi este o lucrare ce impune refacerea zonelor distruse din 
punct de vedere al vegetaŃiei şi al aspectului peisager, lucrare pentru care se alocă suma 
de 200 mii lei. 
       Decapat peluze este lucrarea ce se execută în tot timpul anului, cu condiŃia ca 
solul să nu fie îngheŃat şi presupune degajatul de diferite materiale, extragerea de 
pământ vegetal. Suma alocată este de 75 mii lei. 
    Pentru asigurarea unei bune dezvoltări a plantelor este nevoie atât de tratamente 
fitosanitare, de combatere a bolilor şi dăunătorilor, cât şi de tratamente pentru 
distrugerea buruienilor, concurentul numărul unu al plantelor, pe o suprafaŃă de 129 ha. 
Suma alocată este de 150 mii lei.  
 Lucrări de întreŃinere zone verzi se execută de la începutul primăverii până 
toamna târziu, ele constând în cosit gazon, tuns gard viu, greblat etc. Valoarea alocată  
pentru realizarea lor pentru anul 2013 este de 2500 mii lei.  
 ÎntreŃinere lacuri şi cascade constă în îndepărtarea corpurilor străine, cosit 
vegetaŃie acvatică, îndepărtarea resturilor vegetale de pe suprafaŃa luciului de apă. 
Pentru această lucrare s-a alocat suma de 50 mii lei. 
 ActivităŃile de întreŃinere curăŃenie şi măturat se execută pe spaŃiile verzi. 
Lucrarea constă în colectarea resturilor menajere, peturi, hârtii, pungi plastic, etc, de pe 
o suprafaŃă de 825 ha. Pentru aceasta s-a alocat suma de 2500 mii lei.  
       Pentru întreŃinerea suprafeŃei de peste 425 de hectare de zone verzi, din 
asociaŃiile de proprietari a fost alocată suma de 2000 mii lei pentru anul 2013. La 
stabilirea valorii s-a avut în vedere volumul mare de lucrări (tuns gard viu, cosit 
vegetaŃie ierboasă, degajarea terenurilor de corpuri străine, tăieri de regenerare, încărcat 
resturi vegetale).  
 Pentru transportul materialelor şi resturilor vegetale cât şi pentru utilajele 
necesare desfaşurării lucrărilor specifice zonelor verzi, s-a alocat suma de 2000 mii lei. 
La stabilirea acestei valori s-a Ńinut cont de preŃul combustibilului şi al pieselor de 
schimb, în funcŃie de numărul de utilaje şi mijloace de transport cu care se lucrează. 
  
 Suma totală alocată pentru finanŃarea activităŃilor mai sus prezentate este de 
13636 mii lei . 

 
II. Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situată în Parcul 

Nicolae Romanescu . 
 Activitatea este reglementată de : 

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin 
Legea nr. 3/2003 cu modificările ulterioare, 

- Legea nr. 191/2002 „Legea Grădinii Zoologice” şi Ordinul M.M.G.A. nr. 
742/2004 cu modificările ulterioare, 

- H.C.L. nr. 242/2006 prin care se aprobă gestiunea directă către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul 
„Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova. 

- H.C.L. nr. 269/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova. 



- H.C.L. nr. 321/2006 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea 
de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 
din municipiul Craiova; 

- H.C.L. nr. 127/2008 privind aprobarea tarifelor pentru această activitate. 
 Grădina Zoologică se află situată în Parcul Nicolae Romanescu pe o suprafaŃă de 
1,40 ha, cu un număr de 258 exemplare animale şi păsări: 

- animale carnivore - 27 exemplare 
- animale omnivore - 45 exemplare 
- animale ierbivore - 36 exemplare  
- păsări decorative şi carnivore - 150 exemplare.  

 Conform reŃetarului, întreŃinerea lor pentru a se prezenta în condiŃii de paradă 
necesită alocarea de fonduri pentru:  

a) hrană animale, păsări – 404 mii lei 
b) întreŃinerea curăŃeniei, a padocurilor, volierelor la animale şi păsări – 416 

mii lei 
c) medicamente obligatorii şi preventive – 50 mii lei 

 Suma alocată  pentru anul 2013 este de 870 mii lei.                           
III. Activitatea de administrare şi întreŃinere a cimitirelor din municipiul 

Craiova. 
 Este reglementată de: 

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a 
O.G. nr. 71/2002; 

- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova activitatea de administrare şi întreŃinere a cimitirelor, 

- H.C.L. nr. 587/29.11.2007 – privind aprobarea Regulamentului de 
funcŃionare a cimitirelor; 

 R.A.A.D.P.F.L Craiova are în administrare un număr de 4 cimitire respectiv, 
Cimitirul Craiova Nord, DorobănŃia, Sineasca şi Ungureni. Aceste cimitire se întind pe 
o suprafaŃă de 55,66 ha, iar suma alocată pentru întreŃinerea zonelor verzi şi curăŃeniei 
este de 800 mii lei. 
 ActivităŃile prezentate mai sus vor fi finanŃate în cadrul secŃiunii de funcŃionare 
de la codul 20.01.30 „servicii pentru întreŃinere şi funcŃionare, suma totală fiind de 
15306 mii lei  (din care valoare facturi luna decembrie 2012, 1739 mii lei). 

IV. Montare şi întreŃinere mobilier stradal. 
 Activitatea este reglementată de: 

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

- H.G. nr. 955/2004 Hotărâre pentru aprobarea reglementărilor – cadru de 
aplicare a O.G. nr. 71/2002; 

- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova activitatea de montare şi întreŃinere mobilier stradal, 

- H.C.L. nr. 240/2006, modificată prin HCL nr. 201 /2008 privind aprobarea 
Regulamentului de desfăşurare a activităŃii de montare şi întreŃinere a  



 
- mobilierului stradal în municipiul Craiova, modificată prin H.C.L. nr. 

308/2008, 
- H.C.L. nr. 268/2006 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind 

activitatea de montare şi întreŃinere a mobilierului stradal din municipiul 
Craiova, 

- H.C.L nr. 125/2008 privind aprobarea tarifelor pentru această activitate. 
 - valoare facturi luna decembrie 2012 in valoare de 119 mii lei; 

 Pentru realizarea acestei activităŃi considerăm necesară alocarea sumei de 2105 
mii lei după cum urmează: 
 Montarea şi întreŃinerea împrejmuirilor (gard). În gestiune există 35.000 m 
gard metalic, urmând ca în anul 2013 să se achiziŃioneze 20.000 m. Gardul existent 
necesită reparaŃii, întreŃinere, vopsitorii. łinând cont de experienŃa anilor trecuŃi, de 
valoarea de piaŃă a materialelor necesare, se alocă suma de 550 mii lei. 
 Fântâni arteziene 

- numărul fântânilor arteziene este de 16, fiecare funcŃionând cca 450 ore pe 
lună. Pentru exploatare, reparaŃii de întreŃinere şi achiziŃionare de noi 
pompe, se alocă suma de 500 mii lei. 

- curăŃirea fântânilor arteziene se face pe o suprafaŃă de 11.882 mp. Pentru 
realizarea acesteia se alocă suma de 200 mii lei. 

- conservarea fântânilor arteziene se face anual şi cuprinde demontarea duzelor, 
pompelor şi transportul acestora la locul de depozitare. Pentru realizarea acesteia 
se alocă suma de 11 mii lei. 

 Montarea şi întreŃinerea coşurilor de gunoi 
 Numărul coşurilor de gunoi existente pe domeniul public este de 2.000 bucăŃi. 
Din numărul total al acestora se deteriorează o bună parte, fapt care necesită 
achiziŃionarea şi montarea de noi coşuri de gunoi. Pentru realizarea acesteia se alocă 
suma de 35 mii lei. 
 Locuri de joacă 
 Pe domeniul public al municipiului Craiova există un număr de 89 locuri de joacă 
compuse din: tobogane, leagăne, balansoare, carusele, groapă de nisip, mese şi băncuŃe. 
Datorită uzurii şi deteriorării în timp, acestea necesită lucrări de reparaŃii, întreŃinere şi 
înlocuire, completare cu nisip a acestora. Pentru realizarea acestei activităŃi se alocă 
suma de 100 mii lei.  
 Bănci agrement 
 Pe domeniul public al municipiului Craiova există un număr de 900 bănci 
agrement. Datorită condiŃiilor meteo, a actelor de vandalism, băncile necesită vopsirea 
şi înlocuirea lănteŃilor furaŃi sau distruşi. De asemenea, în urma achiziŃionării de noi 
bănci va fi necesar finanŃarea lucrărilor de montare a acestora . 
 Pentru realizarea acestei activităŃi se alocă suma de 100 mii lei .                    
 Montarea şi întreŃinerea meselor de şah şi ping-pong 
 În parcurile aparŃinând domeniului public al municipiului Craiova există mese 
destinate activităŃilor recreative. Datorită condiŃiilor meteo acestea necesită lucrări de 
reparaŃii şi înlocuire a elementelor uzate cu altele noi. Având în vedere aceste lucruri 
pentru anul 2013 se alocă suma  de 40 mii lei. 
  
  



 
 ReparaŃii întreŃinere hidranŃi 
 Pentru menŃinerea în bune condiŃii a gazonului şi florilor în municipiul Craiova s-
au amenajat reŃele de hidranŃi. Datorită intemperiilor, actelor de vandalism, accidentelor 
produse de maşini, hidranŃii se degradează în timp, necesitând lucrări de reparaŃii şi 
înlocuire a elementelor deteriorate. 
 Pentru aceste lucrări se alocă suma de 400 mii lei. 
 Alte lucrări 
 În Parcul Nicolae Romanescu există podeŃe şi foişoare iar pentru conservarea şi 
păstrarea acestora în condiŃii optime sunt necesare lucrări de reparaŃii şi întreŃinere. 
 Pentru realizarea acestora se alocă suma de 50 mii lei.                        
 Activitatea va fi finanŃată de pe codul 20.02 „reparaŃii curente” suma totală 
propusă pentru anul 2013 fiind de 2105 mii lei  (din care valoare facturi luna decembrie 
2012 suma de 119 mii lei). 
 

V. AchiziŃii de natura obiectelor de inventar 
 Pentru anul 2013 se alocă: 

- achiziŃie gard metalic pentru împrejmuire zone verzi 400 mii lei  
- achiziŃie bănci agrement - 100 mii lei 
- achiziŃie bunuri de natura obiectelor de inventar pentru organizare, 

amenajare EXPOFLORA 2013 (corturi, etc) – 25 mii lei; 
- achizitie gard imprejmuire locuri de joaca      - 100 mii lei 
- achizitie mese de sah                                       - 18 mii lei 
- achiziŃie bunuri de natura obiectelor de inventar pentru organizare, 
amenajare Oraşelul Copiilor – 25 mii lei; 

 AchiziŃiile se vor realiza prin serviciul specializat din primărie, fiind finanŃate de 
pe codul 20.05.30 - Obiecte de inventar. Suma totală alocată pentru această activitate 
este de 668 mii lei. 
 

VI. Organizarea şi amenajarea  zilelor de 1 Iunie, Zilele Craiovei, Oraşelul 
Copiilor, 

 Necesită fonduri pentru următoarele activităŃi : cazarea, organizarea festivitaŃilor 
de premiere, achiziŃii de materiale, achiziŃii de natura obiectelor de inventar, achiziŃii 
brazi, ornamente, globuri, servicii organizare sărbători iarnă, etc. În acest sens se 
finanŃează   urmatoarele activitati: 

- achiziŃii de servicii, materiale, (diplome, invitaŃii, bannere, etc) pentru 
organizarea şi amenajarea Expoflora 2013 – 15 mii lei; 

- achiziŃii servicii organizare, amenajare Zilele Craiovei – 15 mii lei; 
- achiziŃii servicii organizare, amenajare -Oraselul Copiilor – 50  mii lei 
- achiziŃii materiale, servicii, (transport brazi, şi alte servicii) decoraŃiuni, 

globuri, alte articole pentru organizarea şi amenajarea cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă, brazi – Oraşelul Copiilor – 65 mii lei . 

Aceste activităŃi vor fi finanŃate de pe codul 20.30.30 „alte cheltieli cu bunuri şi 
servicii”, suma totală alocată fiind de145 mii lei. 
  Pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a 
WC- urilor publice  s-a alocat suma de  150 mii lei. 
 



 
 
 
 Având în vedere cele prezentate suma totală alocată pentru finanŃarea 
activităŃilor ce fac obiectul capitolului de cheltuieli 67.02.05.03 este de 18374 mii lei 
(din care 1858 mii lei  valoare facturi luna decembrie 2012). 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
                     Se aprobă         
          Ordonator principal de credite

            LIA OLGUTA VASILESCU

 

                                   mii lei
Nr.crt.                                             SUBACTIVITĂłI

Alocat   2013

18374
Din care valoare facturi emise in luna decembrie 2012: 1858

I.

1739
-CuraŃat gheaŃa si zăpada din parcuri si grădini 200

-Defrişarea manuală a suprafeŃelor 100

- Tăierile de regenerare si corecŃie, la arbori , arbuşti si gard viu 250

- Tăiat arbori uscaŃi, scorburoşi, inclinaŃi,scos rădăcini 200

100
- Lucrări de pregătire a terenului 100

500
200

- Plantat flori anuale, bienale şi perene 200
- AchiziŃionat gazon rulou şi seminte gazon 150

272

- Brăzduiri teren in pantă 50

-Amenajat stâncărie ornamentală 100

- Reamenajat zone verzi 200
- Decapat peluze 75

-Tratamente fitosanitare , de combatere a bolilor si dăunătorilor  150

-Lucrări de intreŃinere zone verzi 2500

-IntreŃinere lacuri si cascade 50
-Lucrări de întreŃinere curăŃenie zone verzi 2500
-ÎntreŃinere zone verzi asociaŃii de proprietari 2000
-Transportul materialelor, gunoiului si utilajele 2000

Total  amenajare, intretinere. Infrumusetare  zone verzi 13636

0
II.                                                         Administrare Grădina Zoologică din Parcul Nicolae Romanescu 870
III.                                                        Administrare cimitire municipiul Craiova 800

15306

IV.
 valoare facturi emise in luna decembrie 2012: 119

550
V. 711

- exploatare fantâni 500 0
- curăŃire fântâni 200 0
- conservare 11 0

-montarea şi întreŃinerea coşurilor de gunoi 35
-reparaŃii , întreŃinere locuri de joacă 100
- reparaŃii, întreŃinere bănci agrement 100
-montarea şi întreŃinerea meselor de şah şi ping-pong. 40

-reparaŃii întreŃinere hidranŃi. 400
- alte lucrări : 0
reparaŃii şi întreŃinere podeŃe şi foişoare 50

2105

  Cheltuieli cu montare şi întreŃinere mobilier stradal conf.HCL 56/2006                       

- montare , reparaŃii, întreŃinere  imprejmuiri (gard )
- montare , reparaŃii, exploatare , întreŃinere fantâni

Total cod 20.02 

valoare facturi emise in luna decembrie 2012

- Administrarea manuala a ingrasamintelor organice si minerale                                                                      150

- AchiziŃionat material dendofloricol
- Plantat arbori, arbuşti ,gard viu, trandafiri

- Lucrarea de semănat gazon

Total cod 200130

cu fondurile alocate  pentru activitatea de ÎntreŃinere grădini publice, parcuri,
                                  zone verzi, baze sportive şi de agrement”
Capitolul de cheltuieli  67.02.05.03 în municipiul Craiova pe anul 2013 

                           SecŃiunea FuncŃionare

VALOARE TOTALĂ

                      Amenajare, întreŃinere înfrumuseŃare zone verzi

  MUNICIPIUL CRAIOVA

DIRECłIA  SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRAREA SI MONITORIZAREA  
SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICA                      PRIMAR,      

                           PROGRAM VALORIC

Page 1



Sheet1

VI.
400

- AchiziŃie banci agrement 100
25
100

-AchiziŃie de natura obiectelor de inventar pentru Amenajare Orăşelul Copiilor 25
- Achizitie mese de sah 18

Total cod 20.05.30 668

15
15
50

- achiziŃii materiale (globuri, decoraŃiuni, alte articole pentru amenajare Orăşelul Copiilor 50
- achiziŃie brazi pentru amenajare Orăşelul Copiilor 15
-activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC- uri publice                                                   300150

Total cod 20.30.30 295

Serviciul A.M.S.U.P.
Cristian Smarandachescu

Intocmit,
insp.TudoriŃa Olteanu

FP- 49-02,ver.01

Director executiv ,
Monica Nastasa

-AchiziŃie bunuri de natura Obiectelor de inventar pentru amenajare Exploflora 2013                      
- Achizitie gard imprejmuire locuri joaca

-achiziŃii servicii şi materiale pentru organizare Expoflora 2013(diplome, invitaŃii, bannere,etc)             
- achiziŃii de servicii şi amenajare Zilele Craiovei                                                                            
-achiziŃii servicii ,  pentru organizare Orăşelul Copiilor

    AchiziŃie de natura  obiectelor  de inventar
- AchiziŃie gard metalic pentu împrejmuire zone verzi
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ADMINISTRAłIE PUBLICĂ ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ 
Nr._____________/_________2013 
 
 

Notă de fundamentare 
a cheltuielilor pe anul 2013 

 
 

I. Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.15 - Prevenirea excluderii sociale, 
Paragraf 68.02.15.01 – Ajutor social  
Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 
          
        Având în vedere prevederile Legii nr.416/2001privind venitul minim 
garantat cu modificările şi completările ulterioare, fondurile necesare pentru 
plata ajutorului social precum şi pentru plata contribuŃiei de asigurări sociale 
de sănătate se suportă din bugetul de stat prin Ministerul Muncii Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale. 
        În ceea ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinŃei pentru beneficiarii 
de ajutor social, acesta se suportă din sume defalcate din TVA, iar ajutorul de 
urgenŃă pentru familiile şi persoanele care se află în situaŃii deosebite, se 
suportă din bugetul local.     
 
       FuncŃie de veniturile ce se preconizează a se realiza în anul 2013 
solicităm repartizarea sumei de 150,00 mii lei ce va fi defalcată atât pentru 
plata ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinŃei cu lemne pentru 
beneficiarii de venit minim garantat cât şi pentru acordarea de ajutoare de 
urgenŃă după cum urmează: 

A. Ajutor bănesc pentru încălzirea locuinŃei cu lemne  
 
Potrivit OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecŃie socială în 

perioada sezonului rece, familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul 
la ajutor social şi care utilizează pentru încălzirea locuinŃei lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri, au dreptul la ajutor bănesc în cuantum de 58 lei lunar, 
drept care se stabileşte şi se achită o singură dată pentru toată perioada 
sezonului rece, respectiv noiembrie-martie, funcŃie de luna în care s-a stabilit 
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dreptul de ajutor social.  
La estimarea necesarului de credite pentru plata ajutorului bănesc 

pentru încălzirea locuinŃei cu lemne s-au avut în vedere următorii factori: 
- numărul potenŃial de beneficiari în perioada ianuarie-martie 2013 şi 
noiembrie 2013 – martie 2014; 
- indexarea cuantumului ajutorului bănesc de la 58 lei lunar la aproximativ 62 
lei lunar.  

   În anul 2013, solicităm pentru plata ajutorului bănesc pentru 
încălzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri suma de 50,00 
mii lei. 

B.Ajutoare de urgenŃă                                                                                                    
 
Potrivit art.28 alin 2, 4 – 5 din Legea 416/2001 privind venitul minim 

garantat cu modificările şi completările ulterioare, primarii pot acorda, din 
fondurile prevăzute în bugetul local:       
       - ajutoare de urgenŃă familiilor şi persoanelor care se află în situaŃii de 
necesitate cauzate de calamităŃi naturale, incendii, accidente;     
       - ajutoare de înmormântare urmare decesului persoanelor din familiile 
beneficiare de venit minim garantat;                 
       - ajutoare financiare pentru alte situaŃii deosebite care au fost stabilite 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.123/2011. 

De asemenea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2004, 
autoritatea locală poate achita beneficiarilor de venit minim garantat debitele 
înregistrate la consumul de energie electrică şi apă în proporŃie de 25%, 50% 
sau 100%.  
        În anul 2012 un număr de 121 cetăŃeni ai municipiului Craiova s-au 
adresat autorităŃii locale solicitând sprijin financiar, situaŃia socio-financiară 
şi medicală a acestora fiind reflectată în ancheta socială efectuată la 
domiciliul acestora, cuantumul ajutoarelor de urgenŃă  stabilit prin dispoziŃia 
primarului în limita fondurilor aprobate în bugetul local, fiind între 200-1.500 
lei. 

Pentru anul 2013 solicităm un credit bugetar în sumă de 100,00  mii lei. 
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II. Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul 
asigurărilor şi asistenŃei sociale – ÎNHUMĂRI  
Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 
 

 Cheltuielile cu înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare 
de ajutor social, persoane fără susŃinători legali cât şi a celor neidentificate, 
care se află în evidenŃa Spitalului Clinic nr.1 se suportă din bugetul local, în 
baza situaŃiilor lunare privind cheltuielile pentru groapă, coşciug, stâlp şi 
transport transmise de către RAADPFL Craiova,în anul 2012 un nr. de 22 de 
persoane solicitând acordarea de ajutoare de deces. 
         Pentru anul 2013 propunem alocarea unui credit bugetar în sumă de 
25,00 mii lei. 
 
III.  Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.15 – Prevenirea excluderii sociale, 
Titlu 57- Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 
 
             Ajutor bănesc pentru încălzirea locuinŃei cu lemne pentru 
familiile şi persoanele singure altele decât cele beneficiare de ajutor 
social 
 
         În conformitate cu OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecŃie 
socoială în perioada sezonului rece, familiile şi persoanele singure 
beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, stabilirea 
dreptului la încălzirea locuinŃei cu lemne se face o singură dată pentru 
perioada sezonului rece iar plata se efectuează lunar. 
           Sumele necesare solicitate sunt transferate către bugetul local de la 
Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, autoritatea locală efectuând 
plata drepturilor băneşti. 
       În anul 2012 au primit aceste drepturi un nr. de 575 titulari, creditul 
utilizat pentru plata acestui beneficiu de asistenŃă socială fiind de 100.536,00 
lei. 
       În anul 2013 pentru perioada ianuarie–martie şi noiembrie-decembrie 
estimăm stabilirea drepturilor băneşti de încălzirea locuinŃei  cu lemne pentru 
un nr. de aproximativ 725 beneficiari pentru care solicităm un credit de 
200,00 mii lei.  
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IV.  Capitolul 68.02 Subcapitol 68.02.15 – Prevenirea excluderii sociale, 
Paragraf 68.02.15.01 – Ajutor social 

Titlu 57 – Articol 57.02. 01, Alineat 57.02.01  – Ajutoare sociale în 
numerar  

 
 Potrivit OUG. nr.70/2011, privind măsurile de protecŃie socială în 
perioada sezonului rece, coroborat cu HCL nr. 188/2012, pentru consumatorii  
vulnerabili din Municipiul Craiova care utilizează pentru încălzirea locuinŃei 
energie termică, se acordă ajutoare lunare şi din bugetul local pe perioada 
sezonului rece – 5 luni.  
 Având în vedere că la nivelul lunii noiembrie 2012 au fost înregistrate 
un număr de 14.916 cereri pentru care a fost stabilit ajutorul lunar pentru 
încălzirea locuinŃei, solicităm pentru plata acestor ajutoare un credit bugetar 
în sumă de 6.000,00 mii lei, aferent perioadei noiembrie – decembrie 2012, 
ianuarie – martie 2013, care va fi utilizat pentru plata acestui beneficiu de 
asistenŃă socială. 
 
V.Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.05 – Prevenirea excluderii sociale, 
     Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în 
numerar 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind 
protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea 
locală are în evidenŃă un număr de 621 persoane care beneficiază de 
indemnizaŃie lunară echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant 
din unităŃile bugetare şi asigură plata  indemnizaŃiei primite de persoana cu 
handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal. 

Creditele bugetare utilizate în anul 2012 pentru plata acestor beneficii de 
asistenŃă socială au fost de 4197,00 mii lei. 

łinând cont de majorarea cu 7,4% a salariului asistentului social 
debutant din unităŃile bugetare, conform OUG nr. 19/2012 privind aprobarea 
unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, începând cu 01.12.2012 
la suma de 812 lei, de ritmul mediu de creştere al numărului beneficiarilor de 
indemnizaŃii, a eventualelor modificări care pot interveni la dosarele aflate în 
plată-decese, încetări la cerere, treceri la alt grad  de handicap,  solicităm 
pentru anul în curs un credit bugetar în sumă de 5090,00 mii lei. 
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IndemnizaŃiile lunare nereprezentând drepturi salariale în anul în curs vor fi 
prevăzute la capitolul sus menŃionat. 

EvidenŃiem mai jos sumele necesare pentru plata acestora pe anul 2013: 
a) beneficiarii art.43 alin.1 din Legea nr. 448/2006, republicată: 
TRIMESTRUL I 
Decembrie 2012 – 393.450 lei; 
Ianuarie 2013 – 630 x 610 = 384.300 lei 
Februarie 2013 – 635 x 610= 387.350 lei 
___________________________________________ 
Total                                       1.170,00 mii lei; 
 
TRIMESTRUL II 
Martie 2013 – 640 x 610=390.400 lei; 
Aprilie 2013 – 645 x 610=393.450 lei; 
Mai 2013-        650 x 610= 396.500 lei; 
_________________________________________ 
Total    1.180,00 mii lei. 
 
 
TRIMESTRUL III 
Iunie 2013 –    655 x 610 = 399.550 lei; 
Iulie 2013 –     660 x 510= 402.600 lei; 
August 2013 – 665 x 610= 405.650 lei. 
______________________________________ 
Total      1.208,00 mii lei. 
 
TRIMESTRUL IV 
Sept. 2013 – 670 x 610= 408.700 lei; 
Oct. 2013 – 675 x 610=  411.750 lei; 
Nov. 2013 – 680 x 610= 411.750 lei. 
___________________________________________ 
Total    1.233,00 mii lei 
Total indemnizaŃie =  4.791,00 mii lei. 
b) IndemnizaŃia acordată persoanei cu handicap grav asistate, pe perioada 

concediului de odihnă a asistentului personal: 490 persoane x610 lei=298.900 
lei  
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Total indemnizaŃie: 5090,00 mii lei. 
 
VI. Capitolul 68.02- Subcapitolul 68.02.05-AsistenŃă   socială pentru 
familie şi copii-Titlul 10, Articol 10.01 

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind 
protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea 
locală are în evidenŃă asistenŃi personali încadraŃi cu contract de muncă pe 
perioadă determinată şi nedeterminată, funcŃie de certificatul de încadrare în 
grad de handicap eliberat de Comisiile de evaluare de specialitate care 
primesc un salariu lunar în sumă fixă  care include şi sporul de vechime. 

Creditele bugetare utilizate în anul 2012 pentru plata acestor  salariaŃi au 
fost de 4783,00 mii lei. 
       łinând cont de majorarea cu 7,4% a salariului asistentului social 
debutant din unităŃile bugetare, conform OUG nr. 19/2012 privind aprobarea 
unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, începând cu 01.12.2012 
la suma de 812 lei, de ritmul mediu de creştere al numărului asistenŃilor 
personali, a eventualelor modificări care pot interveni la dosarele aflate în 
plată-decese, încetări la cerere, treceri la alt grad  de handicap, precum şi 
acordarea unui procent de 10% din valoarea titlului executoriu în anul 2013 
pentru sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti ce au ca obiect acordarea 
unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul 
bugetar devenite executorii până la 31.12.2011, estimăm ca fiind necesară 
pentru un număr de 490 asistenŃi personali suma de 5.900 mii lei.  

EvidenŃiem mai jos sumele necesare pentru plata acestora pe anul 2013 
defalcate pe alineate : 
                                                                                                  mii lei 
Rând Denumirea indicatorilor 

 
Cod Prevederi an 

2013 
1 TOTAL CHELTUIELI   5900,00 
 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE(COD 01+79+84)  5900,00 
2 CHELTUIELI 
CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

01 5900,00 

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01 
la 10.03) 

10 5900,00 

4 Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 
10.01.16+10.01.30) 

1001 4603,00 

5 Salarii de bază 10.01.01 4600,00 
6 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 3,00 
7 ContribuŃii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1297,00 
8 ContribuŃii de asigurări sociale de stat 10.03.01 970,00 
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9 ContribuŃii de asigurări de şomaj 10.03.02 30,00 
10 ContribuŃii de asigurări sociale de sănătate  10.03.03 237,00 
11 ContribuŃii de asigurări pentru accidente de muncă şi 

boli 
10.03.04 15,00 

12 ContribuŃii pt concedii şi indemnizaŃii 10.03.06 45,00 
  
 

VII. Capitolul 68.02 Subcapitol 68.02.50 – Alte cheltuileli în domeniul 
asigurărilor şi asistenŃei sociale 

1. Titlul 59 – Alte cheltuieli 
Articol 59.11 – AsociaŃii şi fundaŃii 

 I    A. Potrivit ConvenŃiei de colaborare încheiată cu AsociaŃia The 
European House, autoritatea locală cofinanŃează activităŃile de asistenŃă 
socială a persoanelor cu nevoi speciale, în vârstă de peste 18 ani, provenite 
din abandonuri. 
 Pentru plata parŃială a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor 
materiale necesare celor 5 imobile din municipiul Craiova, unde sunt 
găzduite 55 persoane cu dizabilităŃi, solicităm alocarea unui credit bugetar în 
anul 2013 de  120,00 mii lei. 
     
 B. Prin HCL nr.475/2006 s-a aprobat  ConvenŃia de colaborare cu 
AsociaŃia NaŃională pentru Copii şi AdulŃi cu Autism din România – 
Filiala Craiova privind îmbunătăŃirea serviciilor sociale acordate copiilor şi 
tinerilor cu autism din Centrul de Zi „Dr. Innocenzo Fiore” din Municipiul 
Craiova, convenŃie a cărei durată de valabilitate este prelungită anual prin act 
adiŃional. 
 Potrivit ConvenŃiei de colaborare obligaŃia Consiliului Local Municipal 
este aceea de a stabili în bugetul local aportul financiar pentru plata parŃială a 
cheltuielilor de personal, alocaŃiei de hrană şi a cheltuielilor materiale 
destinate desfăşurării activităŃii Centrului. 
 Pentru anul 2013, solicităm alocarea unui credit bugetar în cuantum de 
10,00 mii lei pentru plata parŃială a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor 
materiale necesare acordării de servicii sociale copiilor diagnosticaŃi cu 
autism în municipiul Craiova. 
 
 C. Potrivit ConvenŃiei de colaborare încheiată cu AsociaŃia „Dincolo de 
Autism” Craiova, autoritatea locală cofinanŃează plata parŃială a 
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cheltuielilor ocazionate de susŃinerea serviciilor terapeutice pentru copiii şi 
tinerii diagnosticaŃi cu autism din Craiova, beneficiari ai asociaŃiei. 
 
  Pentru plata parŃială a cheltuielilor de personal ocazionate de susŃinerea 
serviciilor terapeutice menŃionate solicităm alocarea unui credit bugetar în 
anul 2013 în cuantum  de  10,00 mii lei. 
 
 II.  1. Proiectul “ Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din 
Craiova”, având ca beneficiar Consiliul Local al Municipiului Craiova, a 
fost implementat în perioada 24.01.2007-23.07.2008 în parteneriat cu 
Arhiepiscopia Craiova, AsociaŃia „Vasiliada” şi Consiliul Persoanelor 
Vârstnice Dolj. 
 Scopul urmărit a fost oferirea de servicii sociale de calitate unui număr 
minim de 150 persoane din municipiul Craiova cu vârste peste 60 ani, care şi-
au pierdut parŃial sau total autonomia bio-psiho-socială, în vederea prevenirii 
instituŃionalizării în centrele socio-medicale. 
     Întrucât una dintre condiŃiile eligibilităŃii proiectului l-a reprezentat 
sustenabilitatea de către aplicant, prin HCL nr.382/2006 s-a aprobat 
continuarea activităŃii de acordare de servicii sociale persoanelor vârstnice 
dependente cu venituri mici, ce reprezintă cheltuielile de personal şi 
cheltuielile necesare funcŃionării Centrului, pe o perioadă de 5 ani. 
           Structura personalului încadrat este următoarea: 
 - medic -1; 
 - asistent social -1; 
 - îngrijitori la domiciliu -30; 
      - şofer -1. 
             Pentru anul 2013, solicităm alocarea unui credit bugetar  de 61,00 
mii lei ce reprezintă cheltuieli de personal pentru lunile decembrie 2012-
ianuarie 2013, întrucât activitatea acestui proiect va fi preluată de către 
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
Municipiul Craiova.  

        EvidenŃiem mai jos sumele necesare pentru plata acestora pe anul 
2013defalcate pe alineate : 

 mii lei 
Rând Denumirea indicatorilor 

 
Cod Prevederi 

an 2013 
1 TOTAL CHELTUIELI   61,00 
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 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE(COD 
01+79+84) 

 61,00 

2 CHELTUIELI 
CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

01 61,00 

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 
10.01 la 10.03) 

10 61,00 

4 Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 
10.01.16+10.01.30) 

1001 61,00 

5 Salarii de bază 10.01.01 45,00 
6 ContribuŃii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 16,00 
7 ContribuŃii de asigurări sociale de stat 10.03.01 10,00 
8 ContribuŃii de asigurări de şomaj 10.03.02 1,00 
9 ContribuŃii de asigurări sociale de sănătate  10.03.03 3,00 
10 ContribuŃii de asigurări pentru accidente de muncă 

şi boli 
10.03.04 1,00 

11 ContribuŃii pt concedii şi indemnizaŃii 10.03.06 1,00 
                                                                                                   

2. Prin HCL nr. 382/2006 s-a aprobat Parteneriatul de colaborare cu 
Arhiepiscopia Craiovei şi AsociaŃia Vasiliada în vederea implementării 
proiectului “Centrul de zi - Sprijin pentru vârstnicii abandonaŃi de 
familie” finanŃat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2004-2006 
Coeziune Economică şi Socială – Servicii Sociale, precum şi sustenabilitatea 
pe o perioadă de 5 ani.       
  Întrucât perioada de implementare s-a încheiat la data de 23 ianuarie 
2008, autoritatea locală a avut obligaŃia de a prelua cheltuielile de personal 
precum şi celelalte cheltuieli  de funcŃionare a Centrului. 
 Structura personalului încadrat este următoarea: 
            - 1 asistent social 
            - 1 psiholog 
            - 1 instructor 

 Pentru anul 2013, solicităm alocarea unui credit bugetar  de 8,00 mii lei 
ce reprezintă cheltuieli de personal pentru lunile decembrie 2012-ianuarie 
2013, întrucât activitatea acestui centru va fi preluată de către Serviciul 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul 
Craiova.  
         EvidenŃiem mai jos sumele necesare pentru plata acestora pe anul 2013 
defalcate pe alineate : 

 mii lei 
Rând Denumirea indicatorilor 

 
Cod Prevederi 

an 2013 
1 TOTAL CHELTUIELI   8,00 
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 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE(COD 
01+79+84) 

 8,00 

2 CHELTUIELI 
CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

01 8,00 

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 
10.01 la 10.03) 

10 8,00 

4 Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 
10.01.16+10.01.30) 

1001 8,00 

5 Salarii de bază 10.01.01 3,00 
6 ContribuŃii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5,00 
7 ContribuŃii de asigurări sociale de stat 10.03.01 1,00 
8 ContribuŃii de asigurări de şomaj 10.03.02 1,00 
9 ContribuŃii de asigurări sociale de sănătate  10.03.03 1,00 
10 ContribuŃii de asigurări pentru accidente de muncă 

şi boli 
10.03.04 1,00 

11 ContribuŃii pt concedii şi indemnizaŃii 10.03.06 1,00 
  
Titlul 59-Alte cheltuieli  
        3. 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. 
 În vederea suportării costurilor de funcŃionare pe anul 2013 solicităm alocarea sumei 
de 300,00 mii  lei pentru „AsociaŃia Vasiliada Craiova”. 
 
VIII. Capitolul 68.02.50.10 –Alte cheltuieli în domeniul asigurării şi asistenŃei 
sociale 

Articol 51.01.01-Transferuri către instituŃii publice 
  
         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 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 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 
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stabilit şi aprobat prin hotărâre de către Consiliul JudeŃean . 
      Având în vedere că în anul 2012 din  bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local Municipal s-a consumat suma de 586,00 mii lei, pentru anul 2013 preliminăm ca 
fiind necesară pentru acoperirea tuturor  cheltuielilor cu astfel de destinaŃie 680,00 mii lei. 
        
 
 
           DIRECTOR EXECUTIV,                                                   ŞEF SERVICIU, 
 
                    Ioana Stoian                                                                   Elena Trifu 
 
 
  ŞEF BIROU, 
 
                                                                                                         Gabriel Danciu                    
                                                       
 
                                                         
 
              
 
 
  
                                                                              
 
                                                                              
 
 
 
 
 



 1

Consiliul Local al Municipiului Craiova 
Camin Pentru Persoane Varstnice Craiova 
Nr.1353/13.03.2013 

 
 
 

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI 
CHELTUIELI  PE ANUL 2013 

 
 
 

 In conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile 
ulterioare, OUG nr.63/2010 pentru modificarea  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, Legea nr. 284 / 2010 –Lege cadru privind salarizarea 
unitara a personalului platit din fonduri publice, Legea nr. 285/2010 – privind salarizarea in anul 2011 a 
personalului platit din fonduri publice, Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor 
varstnice, Legea 292/2011 – Legea asistentei sociale, Bugetul de venituri si cheltuieli al C.P.V. Craiova 
propus pentru anul 2013 reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare 
pentru anul 2013, asigurand conditii corespunzatoare de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, 
recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si 
psihologica pentru un numar de 320 beneficiari de servicii. 
 Structura veniturilor si cheltuielilor Sectiunii de Functionare se prezinta astfel: 
 

VENITURI TOTALE   6 450 mii lei 
 - Venituri din servicii si prestari alte activitati, respectiv                  2 000 mii lei 
contributia de intretinere a persoanelor asistate 
Pentru anul 2013, Caminul propune o majorare a contributiei de intretinere datorate de persoanele 
asistate, de la 600 lei/ luna la 700 lei/ luna, propunere care va fi supusa aprobarii Consiliului Local in 
momentul aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Caminului. 

- Subventii, respectiv alocatii de la bugetul local                                 4 450  mii lei 
 
           
 CHELTUIELI TOTALE                                                                 6 450 mii lei 
         CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  6 340  mii lei 
 

                   I. Cheltuieli de personal                                                                             2 425  mii lei 
 
  Pentru anul 2012 a avut aprobat prin statul de funcŃii 152 posturi şi un fond de salarii de 2300 mii 
lei. La rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli din 30.10.2012 cheltuielile de personal a fost 
diminuate cu 110 mii lei, astfel fondul de salarii din buget a fost de 2190 mii lei. 
  Conform Legii 284/2010 – Lege privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri 
publice, aplicabila si in anul 2013, cheltuielile de personal pentru anul 2013 sunt 2 425 mii lei 
  In luna decembrie 2012, cheltuielile de personal au fost de 192418 lei, iar numarul  mediu de 
salariati a fost de 130 din care 81 de salariatii (infirmiere 54, ingrijitor curatenie 15, spalatorie 8, paznic 
4) au salariu mediu de incadrare  de 706 lei. 
 

A. Cheltuieli salariale in bani  10.01 = 1 900 mii lei 
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1. Fond aferent salariilor de baza 10.01.01 – 1601 mii lei 
Fondul aferent salariilor de baza calculat avand la baza cheltuiala cu salariile a lunii decembrie  a 

fost de 116077lei, de unde rezulta o cheltuiala medie pe salariat  de 892.90 lei/salariat. 
 Avand in vedere proiectul de buget de stat  pe anul 2013, salariul minim brut pe economie va 
creste de la 700 lei la 800 lei.Astfel, cei 81 de salariati vor beneficia de un salariu de incadrare de 800 
lei/luna, adica 800lei- 720lei = 80 lei * 81 salariati = 6480 lei/luna 
 (116077lei + 6480lei) / 130 salariati = 942.74 lei. 
 Pentru anul 2013 luam in calcul un numar de 160 salariati.  
Atunci: 
  116077lei*6 luni + [(942.74* 160 salariati) x 6 luni] = 696462 lei+ 905030= 1601492 lei 
 

2. Sporuri pentru conditii de munca aplicat la  salariul de baza  (conform Buletinelor de 
expertizare efectuate de DSP Dolj   -  15%  – 10.01.05 – 57 mii lei 

 
3. Alte sporuri (spor pentru munca prestata in timpul noptii)  10.01.06 – 124  mii  lei 
Valoare spor pentru munca prestata in timpul noptii aferenta lunii decembrie 2012 = 4463lei/luna 
In cadrul institutiei pentru asigurarea continuitatii activitatii, un numar de  77salariati (21 

asistente medicale, 52 infirmiere, 4 paznici) isi desfasoara activitatea in tura de noapte. 
                     (77 salariati * 942.74 lei *15%) * 11luni= 119775 lei. 
Astfel pentru anul 2013: 

                         4463lei + 119775lei = 124230 lei 
 

4. Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 =  118 mii lei 
a) concedii medicale primele 5 zile suportate din fondul institutiei = 18 mii lei 

           Avand in vedere prevederile legale prin care se stabileste cuantumul aferent zilelor de concediu 
medical folosind media zilnica din ultimele 6 luni, se pastreaza aceeasi valoare ca in anul 2012. 

Valoare alte drepturi salariale in bani luna decembrie 2012 a fost de 1565 lei 
1565 lei *12 luni = 18780 lei 
 
b) sporul de 100% acordat personalului care asigura continuitatea activitatii in zilele de repaus 

saptamanal si in zilele de sarbatori legale conform art. 2 capitol II din Legea nr. 284/2010- legea cadru 
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 

189lei*88 sal*6 luni= 99.79lei  
 
 
B. Total contributii                                                                            =  525 mii lei 

      1. Contributii pentru  asigurarile sociale          10.03.01 - 20,8 %             =   395 mii lei 
1 900 mii lei x 20.80%= 395,20 mii lei 

2. Contributii pentru asigurari de sănătate        10.03.03 - 5,2 %              =  99 mii lei 
1 900 mii lei x5.2%= 98.80 mii lei 

3. Contributii pentru asigurarile de şomaj        10.03.02 -  0,5 %             =    10 mii lei 
1 900 mii lei x 0.5% =9.50 mii lei 
     4. Contributii pentru accidente                          10.03.04 - 0,233%           =   5 mii lei 
1 900 mii lei x0.288%= 5.47 mii lei 

5.  Contributii pentru concedii si indemnizatii  10.03.06 – 0,85%           =   16  mii lei 
1 900 mii lei x0.85%= 16,15 mii lei 
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 II. Bunuri si servicii    20                       3 915 mii lei 
                    Bunuri si servicii 20.01                                                        1 462 mii lei 

1.  Furnituri de birou  20.01.01 – 20 mii lei 
 In anul 2012 C.P.V. Craiova s-a aprovizionat cu furnituri de birou in valoare de 14 mii lei, iar 
pentru anul 2013 este prevazuta suma de 20 mii lei, suma necesara pentru achizitia urmatoarelor 
produse : 
-registre 400 de bucati, chitantiere 100 de bucati, hartie scris 150 topuri, hartie xerox 2000 de topuri, 
condici 120 de bucati, fise magazie 1500 de bucati, foi colective de prezenta 1000 de bucati si alte 
rechizite necesare bunei desfasurari a activitatilor in Camin. 
 

2. Materiale pentru curatenie 20.01.02 – 350  mii lei  
Unitatea consuma anual : 
- pentru spalatorie 2700 kg dero manual si 2240 kg dero automat , 350 kg soda, anticalcar 
250kg, var cloros 200 kg, sapun  pentru rufe 1800 kg, solutie albit rufe 300 l. 
- pentru bucatarie 1500 bucati, solutie curatat plita 200, tix 850 bucati, produse de curatat 
depunerile de calcar, bureti de vase 500 de bucati, bureti sarma 300 bucati, lavete 500 de bucati. 
- pentru ingrijire beneficiari si curatenie etaje se folosesc urmatoarele :odorizant wc 6000 
bucati, solutie de geamuri 650 bucati, bureti de vase 1000 de bucati, bureti sarma 500 bucati, lavete 
1000 de bucati, sampoane 850 l, sapun 5000 de bucati, spray de camera 300 bucati, hartie igienica 
5000 bucati, lame ras 700 bucati, pasta ras 350 bucati, aparate de ras de unica folosinta 1000 bucati, 
bureti de baie 350 de bucati, savoniere 350 bucati 
Alte materiale folosite la curatenie sunt : dezinfectanti, maturi, galeti cu mop, detartrant, farase. 
Cresterea cheltuieli cu materialele de curatenie se datoreaza normativelor impuse de Ministerul 
Sanatatii privind folosirea  materialelor de curatenie si dezinfectanti omologati de Ministerul Sanatatii. 
 
             3.  Incalzit si iluminat  20.01.03 –470 mii lei. 

- Pentru incalzire si pentru prepararea apei calde menajere institutia planifica pentru anul 2013 
un consum de 1100 Gcal/an. 

833 Gcal  x 269,60 lei = 247 mii lei 
- Consumul mediu lunar de gaze in anul 2012 a fost de 1600 lei, iar pentru anul 2013 se 

propune o cheltuiala de 2000lei /luna . 
2000lei x12 luni=24 mii lei 

            -  Abur tehnologic – factura medie lunara emisa de Spitalul nr. 1 este de 11mii lei . 
            11000 lei x 6 luni = 67 miilei /an 
           - Energia electrica se factureaza lunar, iar valoarea medie a fost de 10 mii lei şi se prevede 
pentru anul 2013 o valoare de 11 mii lei. 
            11 mii lei x 12 luni = 132 mii lei. 
 
              4. Apa-canal 20.01.04 – 210mii  lei 
             -  factura medie lunara este de 14mii lei. 
               16mii lei x 12 luni = 168mii lei . 
             - factura medie lunara la S.C Salubritate S.R.L a fost de 3,5mii lei 
                  3,5 mii lei x12 luni=42 mii lei 
 
              5. Carburanti si lubrefianti  20.01.05 – 28 mii lei; unitatea are in dotare trei mijloace de 
transport, iar cota lunara este de 100 l. 
                100 l x 3 masini x 12 luni x 6.50 lei = 23,40 mii  lei 
Pentru schimbul de ulei se prevede suma de 4,60 mii lei. 
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 6.  Piese de schimb 20.01.06 – 30 mii lei 
Mentionam ca toate utilajele din dotare au durata normala de functionare expirata, fiind amortizate 
integral si necesita inlocuirea pieselor de schimb uzate. 
 
             7.  Transport 20.01. 07                     10 mii lei 
       De sarbarile religioase si legale : Ziua persoanelor varstnice, Sfantul Gheorghe, Sfantul Dumitru, 
Sfanta Maria, Sfantul Ilie-asistatii beneficiaza de excursii la manastirile si lacasele sfinte din zona 
Olteniei. Cheltuiala aferenta cu transportul asistatilor este de aproximativ 10 mii lei /an. 
 

 8.  Posta, telefon, radio , TV 20.01.08 – 15 mii lei 
C.PV. dispune de o centrala telefonica, un fax  internet si telefonie mobila, valoarea medie lunara la 
telefon este de 1200 lei. 

1200 lei/luna x 12 luni=14400 lei/ an 
Asistatii beneficiaza de televiziune prin cablu RDS- RSC, unde abonamentul lunar este de 50 lei 

50 lei x12 luni = 600 lei/an = 0.6 mii lei 
 
             9. Alte bunuri şi servicii cu caracter funcŃional 20.01.30 –329 mii lei (intretinere instalatii 
frigorifice, calculatoare, masini de spalat, incinerarea deşeurilor medicale, asistenta calculatoare, 
verificari metrologice, avize, autorizatii, etc). 
 
            10. Hrana pentru oameni 20.03.01- 1986 mii lei. 
 In anul 2013 alocatia de hrana pentru oameni este de 17lei/beneficiari/zi. 

In ultimii 3 ani  in perioada sezonului rece (lunile decembrie, ianuarie, februarie) au fost cazati 
in medie 35 de persoane fara adapost, persoane aduse de Politia Locala, transferate din Spitalul nr.1.  
 320 beneficiari x 17 lei x 365 zile = 1.985.600 lei/an 
 

11.  Medicamente si materiale sanitare 20.04 – 130 mii lei, din care 
- 20.04.01 – medicamente-  65 mii lei 

             - 20.04.02 – materiale sanitare - 65 mii lei. 
             
             12. ReparaŃii curente 20.02-150 mii lei 
            În cadrul instituŃiei noastre există un atelier mecanic, electric, prevăzut cu subsol, garaje la parter 
şi la etaj camere de locuit. 
            Până în anul 2005, acesta era folosit pentru cazarea persoanelor cu handicap. 
            După anul 2005 şi până în prezent, etajul este dotat cu  vestiare pentru salariaŃi. 
        Întrucât intenŃionăm ca acest atelier să fie transformat în birouri, vă rugăm să fiŃi de acord cu 
reabilitarea acestuia constând în: 

- hidroizolaŃie cu carton bitumat; 
- înlocuire tocărie cu geamuri şi uşi termopan; 
- igienizarea tuturor spaŃiilor, dotarea acestora cu gresie, faianŃă, parchet; 
- placarea clădirii exterioare; 
- compartimentarea spaŃiilor, dacă este cazul, cu pereŃi din rigips; 
- schimbat instalaŃia electrică, termică; 
- jaluzele verticale. 

            De asemenea este necesară şi reabilitarea clubului, constând în: 
- hidroizolaŃie cu carton bitumat; 
- igienizare. 
Valoarea aproximativă a reparaŃiilor curente este de 150 000 lei. 
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13. Obiecte de inventar 20.05 – 140 mii lei 
Unitatea va achizitiona pentru cei 320 de beneficiari  2 seturi de lenjerie de pat, pijamale, camasi de 
noapte, pãturi si saltele . 

20.05.03 – lenjerie si accesorii de  pat :    80 mii lei ; 
20.05.30 – alte obiecte de inventar :          60 mii lei 
 

           14.  Deplasari, detasarii in tara  20.06.01             10 mii lei 
 

15. Pregatirea profesionala – 20.13.                    -17 mii lei. 
In anul 2012 cheltuielile cu pregatirea profesionala au fost in suma de 8 mii lei. 
 

16. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 – 20 mii lei reprezentând cheltuiala pentru 
persoane cu handicap (4% din nr. de salariaŃi x ½ din salariul minim pe economie). 
 
           CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  110 mii lei 
               Alte mijloace fixe  71.01.02                                                110 mii lei 
           

 Echipamente bloc alimentar 
Întrucât instituŃia noastră este dotată cu bucătărie proprie, unde se pregăteşte zilnic hrana ( mese 
principale si 2 suplimente) pentru 320 de beneficiari, pentru desfasurarea activitatii in conditii igienico-
sanitare si de securitate in munca este necesar achizitionarea a doua  echipamente de lucru: 

- CUPTOR PATISERIE  CU CONVECTIE electric – 25.000 lei 
- ROBOT MULTIFUNCTIONAL PROFESIONAL electric- de capacitate mijlocie – 20.000 lei 
 

            Echipamente spălătorie-lenjerie 
           Institutia are in dotare in sectorul spalatorie  doua calandre si doua usmere aprovizionate in anul 
1994, durata de functionare este depasita ( aceasta fiind de 5 ani), ele fiind amortizate integral. Datorita 
gradului de uzura fizica si morala sunt mari consumatoare de agent termin – abur tehnologic si energie 
electrica.  
           Având în vedere cele mentionate anterior si costul ridicat al abur tehnologic, primit de la Spitalul 
Nr.1, este necesar achizitionarea a  două echipamente de lucru, respectiv: 

- 1 CALANDRU electric de 1600m m – 33.000 lei 
- 1 USCATOR PROFESIONAL  electric de capacitate (25-35) kg – 32.000 lei 

  
          
 
   Director,          Contabil  Sef  , 
       Giurca Alexandru Valentin                           Vergica Potropopu  
 
 
 
 
 
 
 
 F.C.R.U.R,  
                                                                                                   Georgescu Mihaela 



















MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia  Servicii  Publice 
Serviciul Administrare şi Monitorizarea  Servicilor de Utilitate Publice 
Nr. 1128/   04.03.2013 
                                                                                                   
                                                                                                  Se aprobă, 
                                                                                 Ordonator principal de credite 
                                                                                                    Primar, 
                                                                                   LIA OLGUłA VASILESCU 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
cu fondurile necesare pentru activitatea Amenajari Hidrotehnice  

în Municipiul Craiova – capitolul 70.02.05.02 
 pentru Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 

 
 

              Prin OG.nr.21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale, aprobată de 
Legea 515/2002 sunt stabilite responsabilităŃile pe care autorităŃile publice locale le au cu privire 
la menŃinerea unui climat de ordine şi curăŃenie pe teritoriul acestora.Printre aceste obligaŃii se 
numără şi aceea de întreŃinere a digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor 
de protecŃie şi întreŃinere a albiilor, efectuarea lucrărilor de protecŃie la inundaŃii, precum şi 
prevenirea poluării apelor. 
                Conform  O.G. nr. 107/2002, modificată de O.G 74/2005,avizarea, autorizarea şi 
controlul  folosinŃelor de apă al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele , indiferent de 
deŃinătorul acestora se face de către AdministraŃia NaŃională „Apele Române”, în schimbul 
achitării unor taxe. 
                  Având în vedere cele de mai sus şi Ńinând cont că din domeniul public al municipiului  
Craiova fac parte barajele Valea Fetii I,II,III, Hanul Doctorului I şi Hanul Doctorului II, Valea 
Şarpelui I şi II, baraje care pentru a funcŃiona în siguranŃă trebuie reautorizate, propunem 
alocarea sumei de 150 mii lei pentru achitarea taxelor necesare reautorizării pe anul 2013.Suma 
va fi prinsă  la capitolul 70.02.05.02. „Amenajări Hidrotehnice” codul 20.20. 
 
  
 
 

  Director Executiv , Şef serviciu, 
Monica Nastasă Marius Barcan 

  
 
 
                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                               inspector  Adriana  Motocu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                    Se aproba, 
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Serviciul Admistrarea şi Monitorizarea                                                            Primar,                                                                                                            

 Servicilor de Utilitate  Publica                                                         LIA OLGUłA VASILESCU                                                                                                         

Nr.1128 /04.01.2013                                                                                                          

 

 

 
PROGRAM VALORIC 

CU FONDURILE NECESARE PENTRU ACTIVITATEA  
“ Amenajari hidrotehnice”-Cap.70.02.05.02 

in Municipiul Craiova pe anul 2013 
                                       
                                                SECTIUNEA FUNCTIONARE 
 
 
 
                              

                 mii lei                                                                                                                                    

Nr. 
crt 

                      Subactivitati Valoare totala 

I  amenajari hidrotehnice –70.02.05.02 - 20.20 150 

   

 -  taxe reautorizare a lucrarilor de functionare in 

siguranta pt barajele Valea Fetii I,II, III , Hanul 

Doctorului I si II,Valea Şarpelui I şi II pe anul 2013 

,(alte expertize , documentatii, autorizatii)        

150 

                       

   

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                

                 Director  executiv,                                                                    Sef Serviciu, 

                 Monica Nastas�                                                                     Marius BARCAN 

 

  

                                                                                                                  Intocmit, 

                                                                                                         insp.Corina �tef�ni�� 
                                                                                                                                                                                      



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică      
Nr._______/________2013                      
                SE APROBĂ, 
                Ordonator principal de credite, 
          Primar, 
                   Lia OlguŃa VASILESCU  
 
 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
cu fondurile alocate 

pentru activitatea - Iluminat - in Municipiul Craiova pe anul 2013 

 
  

 

 A. In baza Contractului nr. 42515/07.11.2002 privind Reabilitarea, Modernizarea si 
Extinderea Sistemului de Iluminat Public din municipiul Craiova, au fost alocate pentru anul 

2013, fonduri pentru următoarele activităŃi: 

1. Lucrari de intretinere – mentinere: 
Valoarea lucrarilor de intretinere – mentinere este estimata la 30.000 Euro/luna (fara 

TVA) respectiv 360.000 Euro/an (fără TVA). 

Se ia ca referinta cursul leu/Euro al datei de 03.01.2013: 1 euro = 4,4153 lei, rezultand o 

valoare estimata a lucrarilor de intretinere - mentinere de 1.589.508 mii lei/an, la care se adauga 
TVA 24% si un indice mediu de inflatie de 5% , alocându-se pentru acest an o valoare de 2.070 
mii lei. 
           2. Consum de energie electrică iluminat public: 

Consumul de energie electrica se deconteaza lunar in baza actelor justificative prezentate 
de gestionar. 

La stabilirea consumului de energie electrica s-a luat in calcul consumul estimat de 

energie electrica pentru anul 2013 (10.473.754 kwh), alocându-se pentru acest an o valoare de 
4.812 mii lei. 

 
B. Din bugetul alocat pentru iluminat public se platesc si alte activitati dupa cum 

urmeaza: 
1. Consumul de energie electrica la semafoare si fantani arteziene: 

         La stabilirea consumului de energie electrica pentru semafoare si fantani arteziene s-a luat 
in calcul consumul de energie electrica din anul 2012, alocându-se pentru anul 2013, o valoare 
de 1.200 mii lei. 

2. Lucrari de asistenta tehnica si consum de energie electrica pentru manifestari 
culturale, sportive etc. pentru care s-a alocat o valoare de 600 mii lei. 

 



C. Lucrari de asistenta tehnica, service si reparatii la instalatiile de iluminat 
arhitectural destinat punerii în evidenŃă a monumentelor de artă, istorice şi a unor 
obiective de importanŃă publică sau culturală pentru municipiul Craiova. 

 Valoare alocată - 150 mii lei 
  

D. Facturi emise in anul 2012, care se plătesc in anul 2013: 
- consum energie electrica din iluminatul public prezumat luna decembrie: 124.584,19 

lei; 
- consum energie electrica iluminat public: 558.194,67 lei 
Total: 683 mii lei. 
 

 Având în vedere cele prezentate, în anul 2013 s-a alocat pentru activitatea de Iluminat 
suma de  9.515 mii lei.  
 
 

 
 

 
      Director Executiv,                          Serviciul A.M.S.U.P., 
                Monica NASTASĂ              Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
 
 
                 Intocmit,  
                        Insp. Cristi MUSTAłĂ 
  
                                 Insp. Mariana POPESCU 
 
 

 



FP-18-02, ver. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA SERVICII PUBLICE      
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică      Se aprobă 
Nr.           /            2013     Ordonator principal de credite 
           Primar 
               Lia OlguŃa VASILESCU 
    
 

P R O G R A M 
valoric cu fondurile alocate pentru activitatea 

Iluminat – cap. 70.02.06.20.01 – SecŃiunea de funcŃionare 
in Municipiul Craiova pe anul 2013 

 
 
 

mii lei 
Nr. 
crt. 

SubactivităŃi Valoare totală 
 

1. Lucrări de întreŃinere şi menŃinere SIP 2.070 
2. Consum energie electrică 4.812 
3. Consum energie electrică la semafoare şi 

fântâni arteziene 
 
1.200 

4. Alte activităŃi (asistenŃă tehnică şi consum de 
energie electrică pentru manifestări culturale, 
sportive, etc.) 

 
   600 

5. Lucrări de asistenŃă tehnică, service şi reparaŃii 
la instalaŃiile de iluminat arhitectural destinat 
punerii in evidenŃă a monumentelor de artă, 
istorice şi a unor obiective de importanŃă 
publică sau culturală pentru municipiul 
Craiova 

 
   150 

TOTAL 8.832 
6. Facturi emise in decembrie 2012    683 
TOTAL 9.515 
 
 
 Director executiv,     Serviciul A.M.S.U.P.  
       Monica NASTASĂ     Cristian Smărăndăchescu  
   
                                    
             Intocmit 
                     expert Nela MîŃă 





MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică     

Nr.43467/15.03.2013 
 

                                                                                                                                          Se aprobă, 
                                                                                        Ordonator principal de credite 

                      Primar, 
                                                                         Lia OlguŃa Vasilescu 
 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind fondurile necesare pentru activitatea  

Compartimentului Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi SiguranŃa CirculaŃiei  
pe anul 2013 

cap.70.02.50/20.01.30 
 

    Pentru desfăşurarea în bune condiŃii a activităŃii Compartimentului Administrare şi 
Monitorizare Transport Public Local şi SiguranŃa CirculaŃiei, în anul 2013 se impune alocarea de 

la bugetul local a sumei de 1 525 000 lei , în scopul asigurării finanŃării necesare pentru execuŃia 
de lucrări şi achiziŃionarea  unor bunuri şi servicii. 

         Suma considerată necesar a fi alocată va permite: 

     1.Achitarea obligaŃiilor de plată =  1 253 500 lei pentru următoarele lucrări: 
   - menŃinerea în stare optimă de funcŃionare a semnalizării luminoase, rutiere şi pietonale    

 respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, etc. 

− realizarea unei semnalizări rutiere şi pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, 

stâlpi de susŃinere,etc. 

− executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului:borduri de 

delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale etc. 

      2.AchiziŃia  de bunuri şi servicii = 271 500 lei 
-AchiziŃionarea a 500 buc. indicatoare  rutiere, în vederea amplasării acestora în teren pentru 
asigurarea unei semnalizări rutiere corespunzătoare= 50 000 lei 
-AchiziŃionarea a 250 buc. stâlpi de susŃinere a indicatoarelor rutiere , în vederea amplasării  
acestora în  teren  pentru  asigurarea  unei  semnalizări rutiere corespunzătoare= 25 000 lei 
-AchiziŃionarea a 200 m dispozitive de limitare a vitezei de circulaŃie a vehiculelor ( praguri de 

sol )= 60 000 lei 
-AchiziŃionarea a 10 buc. oglinzi rutiere=10 000 lei 
-AchiziŃionarea a 30 buc. piese de schimb pentru instalaŃiile de semaforizare, respectiv corpuri de 

semafor auto şi pietoni=100 000 lei 
-AchiziŃionarea a 10 buc. cronometre = 20 000 lei 
- AchiziŃionarea a 50 perechi plăcuŃe cu nr. înregistrare pentru vehicule care nu se supun 

înmatriculării =3 500 lei 
    Cheltuieli privind taxa de avizare autorizaŃie A.N.R.S.C. în conformitate cu prevederle art.19, 
alin.(19), lit.a, din Ordinul nr.206/2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a 

AutorităŃii de Autorizare pentru Serviciul Transport Public Local=3 000 lei. 
         Valoarea facturilor emise în luna decembrie 2012 este în suma de 125 mii lei. 
 
                 Director executiv,                                                                     Şef serviciu, 
                  Monica Nastasă                                                              Cristian Smărăndăchescu 
 
 
 
                                                                                                                    Intocmit, 

                                                                                                               insp.Dorel Vladu 

 



   MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECłIA SERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică     

Nr.43467/15.03.2013 
 

                                                                                                                                Se aprobă, 
                                                                                      Ordonator principal de credite 

                      Primar, 
                                                              Lia OlguŃa Vasilescu 
 

 

   Program valoric cu fondurile necesare  pentru activitatea  

Compartimentului Administrare şi Monitorizare transport public local şi siguranŃa circulaŃiei  pe 

anul 2013-cap.70.02.50/20.01.30 

 
                                                                                                mii lei 

 SubactivităŃi  Valoarea totală 
 Total general 1 525  
1 Achitarea obligaŃiilor de plată 

- menŃinerea în stare optimă de funcŃionare a semnalizării 

luminoase a  semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, 

cronometrelor;realizarea unei semnalizări rutiere şi pietonale 

corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de 

susŃinere;executarea de vopsitorii pentru elemente de 
delimitare a carosabilului. 

1 253,5 
din care facturi emise în luna 

decembrie 2012 : 

125  

2 AchiziŃia  de bunuri şi servicii  
 
-AchiziŃionarea a 500 buc. indicatoare  rutiere, în vederea 

amplasării acestora în teren pentru asigurarea unei 

semnalizări rutiere corespunzătoare 

-AchiziŃionarea a 250 buc. stâlpi de susŃinere a indicatoarelor 

rutiere , în vederea amplasării  acestora în  teren  pentru  

asigurarea  unei  semnalizări rutiere corespunzătoare 

-AchiziŃionarea a 200 m dispozitive de limitare a vitezei de 

circulaŃie a vehiculelor ( praguri de sol ) 

-AchiziŃionarea a 10 buc. oglinzi rutiere 

-AchiziŃionarea a 30 buc. piese de schimb pentru instalaŃiile 

de semaforizare, respectiv corpuri de semafor auto şi pietoni 

-AchiziŃionarea a 10 buc. cronometre  

-AchiziŃionarea a 50 perechi plăcuŃe cu nr. înregistrare pentru 

vehicule care nu se supun înmatriculării  

- Cheltuieli privind taxa de avizare autorizaŃie A.N.R.S.C.  
 

271,5 
 

50  
 

25  
 
 

60  
 

10  
100  
 

20  
3,5 
 
3  

 

 
        Director executiv ,                                                                                    Şef serviciu, 
         Monica Nastasă                                                                             Cristian Smărăndăchescu 
 

 
                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                                       Corina ŞtefăniŃă                                      



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
 Serviciilor de Utilitate  Publice 
Nr.44266/ 18. 03.2013 

Se aprobă 

Ordonator principal de credite 

Primar, 

Lia Olguta Vasilescu 
   

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
cu fondurile necesare pentru activitatea  „Apă şi Canalizare” în Municipiul Craiova – capitolul 74.02.06 

 pentru Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
 

          Prin OG.21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale, modificată şi aprobată de Legea 
515/2002 sunt stabilite obligaŃiile consiliilor locale cu privire la instaurarea unui climat de ordine şi  
curăŃenie pe teritoriul acestora. Printre aceste obligaŃii se numără şi acelea de reparare,întreŃinere            
şi modernizare a reŃelei de distribuŃie precum şi cele de asigurare a consumului de apă, evacuării, epurării 
apelor uzate şi meteorice. 
        Având  în vedere cele de mai sus , precum şi pentru a avea posibilitatea de a respecta prevederile 
legii 241/2006 cu modificările ulterioare şi ale contractului de delegare a serviciului de apă şi canalizare în 
municipiul Craiova, precum şi ale Regulamentului de furnizare a serviciului de apă şi canalizare în 
municipiul Craiova propunem alocarea în anul 2013 a fondurilor necesare pentru următoarele activităŃi:        

1. Pentru preluarea cantităŃii de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului 
Craiova: 
− estimat 2013 = 1 857  mii lei, din care facturi emise în luna decembrie 2012 suma de 132 
mii lei. 
 

2. Pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene ornamentale, fântânilor de băut apă,  şi 
a cantităŃii de apă preluată la canalizare pe anul 2013 este necesar suma de 510 mii lei, din 
care facturi emise în luna decembrie 2012 suma de 9 mii lei. 
-fântâni de băut apă (apă+canal)     = 351  mii lei 
 -fântâni arteziene (apă+canal)         = 150  mii lei 
 

3. Pentru subactivitatea CalamităŃi (inundaŃii, incendii, cutremure, etc) pe anul 2013 este 
necesar suma de 180 mii lei. 

 
Avand în vedere cele prezentate pentru anul 2013 la capitolul 74.02.06.-„Apa şi canalizare” 
propunem alocarea sumei de 2.547 mii lei  (din care valoare facturi emise in luna decembrie 
2012 suma de 141 mii lei ). 

 

 
Director Executiv , Serviciul A.M.S.U.P. 
Monica Nastasă Cristian Smărăndăchescu 

  
 Întocmit, 
 Consilier Vasile Florescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECłIA SERVICII PUBLICE                                                                            Se aproba, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  

Serviciilor de Utilitate  Publică                                                                   Ordonator principal de credite                                                                                               
Nr. 44266  /18 .03.2013                                                                                                Primar, 
                                                                                          LIA OLGUłA VASILESCU 

                                                                 
 
 
                                          

 
Program valoric cu fondurile necesare pentru activitatea  

„ Canalizarea şi tratarea apelor reziduale” - capitolul 74.02.06 

în municipiul Craiova pe anul 2013 
                                                                            
 

           
 
 

                                                                                                                  mii lei 

 SubactivitaŃi Valoare totala 

  
   Total general 
-din care facturi emise în luna 
decembrie 2012  

 
2 547 
141 

 

1 Consum apa fântâni : 
 
- din care  facturi  emise  în luna decembrie 2012  

510 
 
9 

2 Ape meteorice preluate de reŃelele de canalizare  

 
- din care  facturi  emise  în luna decembrie 2012  

1 857 
 

132 

3 CalamităŃi (achizitie servicii interventii la inundatii 180 
 

   
 
                  Director Executiv,                                                                          Serviciu A.M.S.U.P. 
                   Monica Nastasă                                                                        Cristian Smărăndăchescu 
 
 
                                                                                                                              Intocmit, 
                                                                                                                     insp.Corina ŞtefaniŃă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică,  
Compartiment Administrare şi  
Monitorizare Salubritate                                                                       
 Nr. _______/______2013                                                                                       
                                                                                                       Se aprobă, 
                                                                                       Ordonator principal de credite               
                                                  Primar          
                          Lia OlguŃa Vasilescu  
                              
 
 

  NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
cu fonduri alocate 

privind  desfăşurarea activităŃii de salubritate capitolul 74.02.05.01 
pe anul 2013 

 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/2012 s-a 
aprobat atribuirea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., a contractului de delegare a 
gestiunii pentru unele activităŃi ale serviciului de salubrizare. 
 Activitatea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. are ca scop realizarea şi 
asigurarea curăŃeniei în municipiul Craiova, drept pentru care în anul 2013, propunem 
finanŃarea următoarelor operaŃiuni: 
- Măturat manual căi publice. Această operaŃie se aplică pe carosabil, trotuare, 
parcări, staŃii pentru mijloacele de transport în comun, pe o suprafaŃă de 304.210 mii 
mp, pentru care suma totală propusă este de  8.028,99 mii lei. 
- ÎntreŃinerea manuală a curăŃeniei pe căile publice. Această operaŃie se desfăşoară 
zilnic, pe tot parcursul anului, pe o suprafaŃă totală de 197.891 mii mp, pentru care 
suma propusă este de 2.232,00 mii lei. 
- Răzuirea manuală a rigolelor pe căile publice. Această operaŃie se execută 
periodic, ori de câte ori este nevoie, atât pe străzile incluse în programul zilnic de 
salubrizare cât şi pe alte străzi, acolo unde se impune. LăŃimea medie pe care se 
execută operaŃia de răzuire este de 0,75 m măsurată de la bordură. SuprafaŃa totală pe 
care se desfăşoară această operaŃie este de 645,161 mii mp pentru care suma solicitată 
este de 248,00 mii lei. 
-Măturat mecanizat căi publice. Această activitate se desfăşoară de la topirea zăpezii 
până la prima ninsoare, în funcŃie de temperatura mediului ambiant.Această activitate 
se efectuează cu 3 utilaje, pentru care suma totală solicitată este de 671,02 mii lei . 

     - Spălat mecanizat căi publice.Această activitate se efectuează cu un număr de 4 
utilaje, pentru care suma solicitată este de 1.420,00 mii lei. 
- Încărcat manual şi mecanizat, transportat la rampă deşeuri stradale. Deşeurile 
stradale, rezultate în urma activităŃilor de întreŃinere, măturat manual şi mecanizat, 
răzuit rigole, sunt încărcate manual şi mecanizat şi transportate la rampa ecologică. 
Pentru această activitate se propune suma de  2.199,99 mii  lei. Depozitat în rampă 
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deşeuri stradale. Această activitate este strâns legată de activitatea de încărcat şi 
transportat deşeuri stradale, decontarea lucrărilor de depozitare se va face conform 
facturilor emise, pentru care se propune suma de 280,28 mii lei. 
 Având în vedere cele menŃionate, propunem pentru activitatea de 
măturat, spălat, stropit şi întreŃinere a căilor publice alocarea sumei de 14.800 mii lei 
- Deszăpezire. Această operaŃie se execută pe căile de circulaŃie, trotuare, parcări, 
staŃii de autobuz, etc. de pe domeniul public. Materialele folosite în cadrul acestei 
operaŃiuni sunt : nisip, sare, clorură de calciu şi clorură de magneziu. Pentru 
desfăşurarea acestei activităŃi este solicitată suma de 3.181mii lei.             
- Deratizare, dezinsecŃie, dezinfecŃie – activitate de combatere a rozătoarelor,a 
insectelor şi de distrugere a germenilor patogeni pentru care este necesar a se aloca 
suma de 468 mii lei. 
- Prin HCL 129/2011,  s-a aprobat gestiunea delegată a activităŃii de ecarisaj către 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. Pentru desfăşurarea acestei activităŃi este necesar a se 
aloca suma de 1.000 mii lei. 
- Consiliul Local al Municipiului Craiova este responsabil de neutralizarea cadavrelor 
de animale gasite pe aria administrativ teritoriala a localitatii, prin unitati de ecarisaj 
autorizate, conform legislatiei in vigoare motiv pentru care este necesar a se aloca 
suma de 10 mii lei.               
-Pentru demolarea constructiilor provizorii, pe anul 2013, propunem alocarea sumei 
de 150 mii lei. 
-Coşurile de gunoi au ca scop creşterea gradului de curăŃenie pe domeniul public al 
Municipiului Craiova. Pentru achiziŃionarea de coşuri de gunoi propunem alocarea 
sumei de 270,00 mii lei, pentru achiziŃionarea a circa 1200 bucăŃi. 
 MenŃionăm că facturile emise în luna decembrie 2012, sunt în valoare de 
294 mii lei (290 mii lei salubrizare stradală şi 4 mii lei demolări construcŃii provizorii). 
 FaŃă de cele prezentate, propunem spre alocare suma de 20.173 mii lei 
pentru desfăşurarea lucrărilor ce fac obiectul activităŃilor aferente capitolului 
salubritate în anul 2013, din care facturi restante in valoare de 294 mii lei. 
 
  
 
 
 Director executiv,                                                  Serviciul A.M.S.U.P., 
             Monica Nastasă                                               Cristian Smărăndăchescu 
                               
 
 
     Întocmit, 
 
                                                                                          inspector Viorel RADU 
 expert Marian MIRCEA 
                                                                                        inspector Liviu TROACĂ 
                                                                                       inspector Mihaela SORICĂ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA  SERVICII PUBLICE         
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea    Se aprobă 
Serviciilor de Utilitate Publică             Ordonator principal de credite 
Nr.          /         2013           PRIMAR   
                 Lia OlguŃa VASILESCU        
                                          

P R O G R A M 
valoric cu fondurile alocate pe activităŃi  

Salubritate – cap. 74.02.05.01- SecŃiunea de funcŃionare  
in municipiul Craiova pe anul 2013 

mii lei  
Nr. 
crt. 

SubactivităŃi Valoare totală 

74.02.05.01.20.01.04, din care: 19.281 
  1. Măturat manual căi publice   8.029 
  2. IntreŃinut manual curăŃenie pe căi publice   2.232 
  3. CurăŃat manual rigola prin răzuire      248 
  4. Măturat mecanizat căi publice      671 
  5. Spălat mecanizat căi publice   1.420 
  6. Incărcat manual şi mecanizat, transportat la rampă 

reziduuri stradale 
 
  1.920 

  7. Depozitat în rampă reziduuri stradale      280 
  8. Deszăpezire   3.181 
  9. Ecarisaj   1.000 
10. Ecarisare        10 
11. Facturi emise în decembrie 2012      290 
74.02.05.01.20.05.30, din care:      270 
12. AchiziŃie coşuri de gunoi      270 
74.02.05.01.20.30.30, din care:      622 
13. Deratizare, DezinsecŃie, DezinfecŃie      468 
14. Demolat construcŃii provizorii      150 
15. Facturi emise în decembrie 2012          4 
TOTAL din care: 20.173 

Facturi emise în decembrie 2012      294 
 
 Director executiv,     Serviciul A.M.S.U.P. 
 Monica NASTASĂ        Cristian Smărăndăchescu 
 
        Intocmit, 
             expert Nela MîŃă 



  

 

 

 

Notă de fundamentare 
 

pentru determinarea subvenŃiei previzionată 
la energia termică livrată populaŃiei  
la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. 

pe anul 2013 
 
 

  
 I RestanŃele privind subvenŃia la energie termică livrată populaŃiei pe lunile noiembrie-
decembrie 2012 aferentă bugetului local: 
 -sold la 31.12.2012  
 la nivelul lunii noiembrie                                  = 2.204.966,54 lei 
 -sold la 31.12.2012  
 la nivelul lunii decembrie                                  = 2.915.415,67 lei 
                                                                          ------------------------------------ 
 Sold la 31.12.2012                                           = 5.120.382,21 lei 
  
 
 

II Determinarea previziunii privind subvenŃia la energia termică livrată populaŃiei pe anul 
2013, calculată la nivelul anului 2012: 
 
subvenŃia previzionată pe perioada ianuarie-noiembrie 2013 calculată la nivelul 
anului 2012: 

- cantitatea de Gcal privind 
energia termică produsăCT=                     17829,224983 

- cantitatea de Gcal privind 
energia termică redistribuităPT=              243291,23105 

 
 Calculul privind cantitatea de Gcal, a subvenŃiei la energia termică livrată populaŃiei, 
previzionată pe anul 2013 la nivelul anului 2012: 

- cantitate Gcal la energia termică produsăCT 
pe perioada ianuarie-noiembrie 2013: 
17829,224983 Gcal x 92,46 lei/Gcal =  
1.648.490,14 lei( fără T.V.A.) x 395.637,63lei(24%)= 
2.044.127,78 lei cu T.V.A. 



- cantitate gcal la enegria termică redsitribuităPT 
pe perioada ianuarie-noiembrie 2013: 
243291,23105  Gcal x 28,98lei/Gcal =  
7.050.579,88 lei (fără T.V.A.) x 1.692.139,17 lei(24%)= 
8.742.719,05 lei cu T.V.A. 

 
 
 În urma calculelor privind cantitatea de Gcal previzionată privind subvenŃia la energia 
termică livrată populaŃiei, au rezultat următoarele:  

 
- cantitate Gcal la energia termică produsăCT:                  2.044.127,78lei + 
- cantitate Gcal la enegria termică redsitribuităPT:            8.742.719,05 lei 

                                                                              --------------------------------- 
TOTAL subvenŃie previzionată                                      10.786.846,83 lei 
pe perioada ianuarie-noiembrie 2013  
la nivelul anului 2012: 
 

 
            Cantitatea de Gcal previzionată privind subvenŃia la energia termică livrată populaŃiei 

este următoarea:                 

 - total subvenŃie energie termică  
            neachitată pe lunile 
             noiembrie-decembrie 2012, aferentă  
            bugetului local:   - 5.120.382,21 lei + 
 
           -total subvenŃie previzionată  
 pe perioada ianuarie-noiembrie 2013 
 la nivelul anului 2012:                                                    - 10.786.846,83 lei 
  

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             TOTAL cantitate Gcal   
            previzionată  final cu T.V.A                                        - 15.907.229,04 lei 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Întocmit, 

                                 C.Popa 



 

 

 

Notă de fundamentare 
privind necesarul la R.A.TRANSPORT 

pe anul 2013 
 

                                                     
 I În urma calculului previzionat pe anul 2013 calculat la nivelul anului 2012, s-au 
stabilit următoarele: 

� necesarul de resurse alocate de la bugetul local privind acordarea reducerilor 
de tarif pentru anumite categorii de cetăŃeni previzionat pe perioada ianuarie-
noiembrie 2013, calculat la nivelul anului 2012(ANEXA NR.4), după cum 
urmează:    

 
- pensionari toate 1 linie 50% pentru 15301 de 

abonamente cu o valoare de                                       382.525,00       
- pensionari toate 2 linii 50% pentru 2904 de 

abonamente cu o valoare de                                      94.380,00       
- pensionari toate liniile 50% pentru 4411 de 

abonamente cu o valoare de                                      198.495,00      
 

- studenti 50% 1 linie pentru 32021 de abonamnte  
 cu o valoare de                                                         800.525,00       

- elevi 50% 1 linie pentru 47543 de abonamente  
cu o valoare de                                                        1.188.575,00       

- donatori 50% 1 linie pentru 913 de abonamente 
 cu o valoare de                                                            22.825,00     
                                                                       -------------------------------- 

         Total previzionat anexa nr.4         =           2.687.325,00 lei cu T.V.A 
 
- sold la 31.12.2012 
lunile noiembrie-decembrie                           =         291.118,00 lei 

                                                                          --------------------------------- 
Total anexa nr.4 final                                 =      2.978.443,00 lei cu T.V.A 
 

  



 
 

� necesarul de resurse alocate de la bugetul local  
pentru asigurarea gratuităŃilor previzionat pe perioada ianuarie-noiembrie 2013, 
calculat la nivelul anului 2012(ANEXA NR.3):    
- legea 44/1994 pe toate liniile pentru 3432 de 
  abonamente cu o valoare de                                                 308.880,00 lei 
- legea 44/1994 pe toate liniile pentru 4257 de 
  abonamente cu o valoare de                                               191.565,00 lei 
- legea 341/2004 pe toate liniile pentru 2288 de 
  abonamente cu o valoare de                                               205.920,00 lei 
                                                                                  ------------------------------- 

       Total  previzionat anexa nr.3             =                    706.365,00 lei cu T.V.A 
- sold la 31.12.2012  
lunile noiembrie-decembrie              =                      129.645,00 lei 
                                                                                ---------------------------- 
Total anexa nr.3 final                     =                   836.010,00 lei cu T.V.A 

 

� calculul necesarului de subvenŃie reprezentând diferenŃa de tarif alocată de la 
bugetul local pentru transportul public de persoane, inclusiv subvenŃiile pentru 
abonamente gratuite şi reduceri previzionat pe perioada ianuarie-noiembrie 2013, 
calculat la nivelul anului 2012 conform (ANEXA NR.1) la H.C.L.81/2012, după 
cum urmează : 
-pe prioada martie-decembrie la nivelul anului 2012 s-a înregistrat o diferenŃă 
dintre venituri şi cheltuieli cu o valoare de 12.316.674,47 lei 

 
        - previzionat pe perioada  
         ianuarie-noiembrie  2013 
        calculată la nivelul anului 2012                                   12.911.341,95 lei  +  
                 anexa nr.1 la H.C.L.81/20 12       
            
     - sold la 31.12.2012   
            lunile octombrie-decembrie                            =                2.479.804,47 lei 

                                                                                                 ----------------------------- 
 Total anexa nr.1la H.C.L.81/2012 final          =              15.391.146,42 lei 
 
 Total  anexa nr.1 + anexa nr.3 final               =              16.227.156,42 lei 
 
  



� necesarul de resurse alocate de la bugetul local 
pentru asigurarea abonamentelor handicapaŃi şi nevăzători previzionat pe 
perioada ianuarie-noiembrie 2013, calculat la nivelul anului 2012 (ANEXA NR.5), 
după cum urmează:   

• handicapaŃi – se preconizează un număr de  
20207 abonamente cu o valoare de                     1.818.630,00 lei cu T.V.A 
 
-Total previzionat anexa nr.5                    =   1.818.630,00 lei 
-sold la 31.12.2012 
lunile noiembrie-decembrie                      =      155.000,00 lei 
                                                                    --------------------------- 
Total anexa nr.5 final                              = 1.973.630,00 lei 
 
 
 
 

            Total  anexanr.1=     15.391.146,42 lei 
                      anexa nr.3=         836.010,00 lei 
                      anexa nr.4=      2.978.443,00 lei 
                      anexa nr.5=      1.973.630,00 lei 
                                             ------------------------- 

Total general                  =  21.179.229,42 lei 
 
 

                                       
         
  Întocmit, 
                                                      ec.C.Popa 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂ RIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
DIRECłIA SERVICII PUBLICE            
SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI ÎNTREłINERE DRUMURI   
Nr. ................./..........................       
           Se aprobă,  
            Ordonator principal de credite
            Primar, 
            Lia-OlguŃa Vasilescu 
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  Străzile din municipiul Craiova diferă între ele atât în ce priveşte destinaŃia lor, 
importanŃa sistemului de străzi al oraşului, cât şi modul de construcŃie al acestuia. 
 Uzura şi degradarea îmbrăcăminŃilor străzilor se produce sub acŃiunea a 
numeroşi factori: 

1. factori specifici străzilor: 
• desfacerea şi refacerea îmbrăcăminŃilor din cauza instalaŃiilor edilitare 

subterane, desele frânări, opriri şi porniri ale autovehiculelor, numeroasele 
puncte de staŃionare ale autovehiculelor, proasta scurgere a apelor de 
suprafaŃă pe străzile necanalizate, modul defectuos de curăŃire al zăpezii şi 
gheŃii de pe îmbrăcăminŃi, capacele căminelor diverselor instalaŃii subterane 
care creează în îmbrăcăminte zone slabe. 

2. circulaŃia: 
• majoritatea străzilor au o vechime considerabilă şi construcŃia lor nu mai 

corespunde traficului şi condiŃiilor actuale, care duc la o degradare timpurie 
a îmbrăcăminŃilor, deoarece felul şi intensitatea actuală a traficului este mult 
mai mare decât cea care s-a luat în calcule la data proiectării şi construirii 
străzilor, cele mai multe drumuri au fundaŃii ce nu preiau cu eficienŃă 
sarcinile produse de traficul intens. 

3. factori geografici: 
• agenŃii atmosferici: apa, vântul, insolaŃia, variaŃiile de temperatură şi 

umiditate, precum şi condiŃiile geotehnice au o acŃiune directă asupra 
îmbrăcăminŃilor, iar în combinaŃie cu acŃiunea circulaŃiei, influenŃa lor 
distrugătoare capătă o importanŃă şi mai mare.  

  Degradările frecvente ale bordurilor constau în deplasarea lor pe verticală şi pe 



 

orizontală faŃă de poziŃia iniŃială, spargerea datorită izbirii primite din partea roŃilor, 
tocirea prin circulaŃia pietonilor, devenind lunecoase. 
  Sub acŃiunea circulaŃiei, îmbrăcăminŃile se uzează continuu.Tipurile de 
defecŃiuni ce apar la înbrăcăminŃile rutiere moderne sunt clasificate în: 

- defecŃiuni grave (gropi, văluriri şi refulări mari, degradări din 
îngheŃ-dezgheŃ, tasări locale praguri, peladă, faianŃări); 

- defecŃiuni mijloci (suprafaŃă şlefuită încreŃită, suprafaŃă exudată, fisuri şi 
crăpături, rupturi de margine); 

- defecŃiuni uşoare (suprafaŃă cu ciupituri, suprafaŃă poroasă, suprafaŃa 
şiroită). 

DefecŃiunile îmbrăcăminŃilor bituminoase se datorează următoarelor cauze: 
trafic, capacitate portantă necorespunzătoare, calitatea materialelor, execuŃia 
lucrărilor, condiŃii de exploatare, întreŃinere. Pentru evitarea apariŃiei acestor 
defecŃiuni la îmbrăcăminŃilor rutiere bituminoase se impune să se urmărească: 

- utilizarea unor materiale cu caracteristici corespunzătoare, 
- executarea unor lucrări de foarte bună calitate, 
- întreŃinerea drumurilor prin lucrări de calitate executate la timp, 
- dimensionarea corespunzătoare a complexului rutier pentru preluarea în 

bune condiŃii a sarcinilor din trafic, 
- asigurarea la îngheŃ-dezgheŃ. 

 Împietruirile sunt puŃin rezistente, se uzează şi se degradează repede, cer o 
întreŃinere continuă şi costisitoare. 
 Pavajele de bolovani se denivelează dacă circulaŃia este intensă şi necesită 
reparaŃii dese. 
 Pavajele de pavele se comportă mai bine în timp dacă au fost bine construite şi 
dacă patul de pământ este rezistent. 
 Sub efectul circulaŃiei, muchiile pavelelor se uzează mai repede decât mijlocul 
lor şi din această cauză, cu timpul, suprafaŃa lor devine bombată. Datorită circulaŃiei, 
rotunjirea este mai accentuată în sens longitudinal drumului. Pe măsură ce rotunjirea 
se dezvoltă, circulaŃia se desfăşoară mai incomod datorită vibraŃiilor ce se produc la 
trecerea de pe o pavea pe alta, ceea ce duce la mărirea degradărilor pentru care motiv 
normativele de specialitate recomandă acoperirea pavelelor cu un strat de asfalt de 
min 10 cm grosime, pavajul rămânând ca strat suport al acestuia. 
 CondiŃia esenŃială pentru conservarea acestor pavaje este întreŃinerea îngrijită 
şi refacerea în bune condiŃiuni a porŃiunilor desfăcute pentru reparaŃii, ori de câte ori 
este nevoie. 
  Degradările provocate de îngheŃ - dezgheŃ sub defecŃiuni ale complexului rutier 
datorate fenomenului de umflare neregulată provocată de acumularea apei în zona de 
îngheŃ şi transformarea acestuia în lentile sau fibre de gheaŃă, precum şi diminuării 
capacităŃii portante a patului drumului datorită sporirii locale a umidităŃii în timpul 
dezgheŃului. 
 Degradările pot afecta fie toate straturile sistemului rutier, fie numai straturile 
superioare şi mai ales cele de uzură. 
 ToŃi factorii menŃionaŃi mai sus fac ca îmbrăcăminŃile străzilor să se degradeze 
mai uşor şi mai repede decât cele de pe drumurile extraurbane. 
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 La repartizarea fondurilor necesare pentru activitatea de reparaŃii şi întreŃinere 
străzi în municipiul Craiova pentru anul 2013 se vor lua în considerare solicitările 
cetăŃenilor municipiului Craiova şi starea tehnico-funcŃională a străzilor.    

Pentru executarea Acordului Cadru nr. 47717/10.04.2012 - „Lucrări de 
reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si parcari in municipiul Craiova” sunt 
necesare fonduri bugetare în sumă de 25.000,20 mii lei. 

Deasemenea, prin H.C.L. nr. 56/2006, s-a aprobat gestiunea directă pentru 
activitatea de „întreŃinere şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută”, dată în competenŃa R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi se propune alocarea sumei de 
5.000,00 mii lei pentru anul 2013. 
 FaŃă de cele arătate mai sus, şi având în vedere că la activitatea de reparaŃii 
curente şi întreŃinere străzi există facturi neachitate aferente anului 2012 în sumă de 
4.999,80 mii lei, vă rugăm    să alocaŃi la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli 
pe anul 2013 la cap. 84.02. „Transporturi”, subcap. 03.03. „Străzi” – reparaŃii 
curente, suma de    35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00    mii lei.mii lei.mii lei.mii lei. 

 
 
 

Director Executiv,     Şef Serviciu, 
Monica Nastasa     Marius Valeriu Mirea 
 
 
 
        
       Întocmit, 

         ref. spec. Nicu Cricorian 
 
         insp. Marian Ghencioiu 



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI INTREŢINERE DRUMURI
Nr......................../...............................

Detalierea cheltuielilor din proiectul bugetului de reparaţii curente şi întreţinere străzi

în municipiul Craiova, pe anul 2013
cap. 84.02. "Transporturi", subcap. 03.03. "Străzi"

mii lei
DENUMIRE INDICATORI COD VALOARE AN

CLASIFICAŢIE
TOTAL, din care: 20.02. 35,000.00
FACTURI NEACHITATE 2012 20.02 4,999.80
REPARAŢII CURENTE 20.02 30,000.20

Director Executiv, Şef Serviciu,
Monica Nastasa Marius Valeriu Mirea

Întocmit,
insp. Ileana Istodor
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA IMPOZITE ŞI TAXE  
NR. 40946/12.03.2013 
        APROBAT 
          PRIMAR, 
       LIA OLGUTA VASILESCU 
 
 
 

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local, 
provenind din impozite şi taxe, pentru anul 2013 

 
  

 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006  privind finantele 

publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
pentru stabilirea unor masuri financiare, ale  Ordinului 2651/09.11.2010 
pentru aprobarea metodologiei privind calculul gradului de realizare a 
veniturilor proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale, intrucat 
gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele 
ultimilor 2 ani este mai mic de 97% fundamentarea veniturilor proprii 
pentru anul curent se realizeaza la cel mult nivelul realizarilor din anul 
precedent. 
 Pentru exerciŃiul financiar 2013, veniturile sectiunii de 
functionare, provenind din impozite si taxe în sumă de 108.470 mii lei, 
au la baza previziunea realizarii atat a veniturilor curente aferente 
anului 2013 cat si a recuperarii unor restante aferente anilor anteriori 
prin finalizarea pocedurilor de executare silita si solutionarea 
favorabila a litigiilor existente , avand următoarele surse de venituri: 
 

I. VENITURI FISCALE – în sumă de 91.100 mii lei au în structură 
următoarele categorii de venituri: 
 

 
1.IMPOZITUL PE PROFIT DE LA REGIILE AUTONOME DE 

SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL 
- Propuneri pentru anul 2013 – 1.048 mii lei. 
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2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE- 

- Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal: 

 
- Propuneri pentru anul 2013 – 3.979 mii lei. 
 
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 

patrimoniul personal propus este distribuit , in conf . cu art. 77(1) alin.7 lit. b 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificat prin OG.109/2009, in 
cota de 50% catre bugetul unitatii administrativ- teritoriale pe teritoriul 
carora se afla  bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii. 

  
3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE- in suma de 67.994 

mii lei au in structura urmatoarele categorii de venituri: 
 
 3.1. IMPOZITUL/ TAXA  PE CLADIRI in suma de 49.468 mii lei are 

in structura urmatoarele categorii : 
 
a)Impozitul  pe clădiri de la persoane fizice: 

 
-Propuneri pentru anul 2013 – 14.923 mii lei. 
 

Propunerea are la bază următoarele elemente : 
- In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 100.692 de 
contribuabili care au inregistrate cladiri in evidenta fiscala a Directiei de 
Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie materia 
impoziabila fiind de 126.215. 

- BonificaŃia acordată pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe clădire 
pentru anul 2013 este de 10%. Debitele initiale ale anului fiscal 2013 sunt 
in suma de 15.303 mii lei . 

- S-a avut în vedere şi faptul că la data de 31.12.2012 sumele restante 
aferente impozitului pe clădire sunt de 8.324 mii  lei, urmând a se încasa 
în anul 2013 prin procedura de executare silită aproximativ 50% din 
sumele restante. 

 
b)Impozitul / taxa  pe cladiri de la persoane juridice : 

 

- Propuneri pentru anul 2013 – 34.545 mii lei. 
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Valoarea propusa are la baza urmatoarele elemente: 
 - In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 1.830 de 
contribuabili care au inregistrate cladiri in evidenta fiscala a Directiei de 
Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie materia 
impoziabila fiind de 5.174. 

-BonificaŃia acordată pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe 
clădire pentru anul 2013 este de 10%. Debitele initiale ale anului fiscal 2013 
sunt in suma de 82.240 mii lei.  

-La fundamentarea veniturilor, în cadrul acestui capitol, sunt incluse şi 
sumele rezultate din rămăşiŃele  contribuabililor aflati in stare normala de 
functionare la finele anului 2012 in suma de 7.285 mii lei, precum si sume 
ce nu se pot incasa in anul 2013 in suma de 20.165 mii lei datorita unor 
conditii obiective cum ar fi : 

-legea 137/2002 
-sume aflate in litigiu 
-altele (reorganizare judiciara sau insolventa, faliment, dizolvare sau 

radiere in baza Legii 314/2001 şi Legii 359/2004, etc.) 
 Tinand cont de aceste elemente propunem ca pentru anul 2013 suma 
de realizat să fie de 34.545 mii lei. 
 

 3.2. IMPOZIT/TAXA PE TEREN in suma de 7.900 mii lei 
are in structura urmatoarele categorii : 
 
 

a)Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 

- Propuneri pentru anul 2013 – 4.308 mii lei. 
 
Propunerea are la bază următoarele elemente: 
-In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 32.234 de 
contribuabili care au inregistrate terenuri in evidenta fiscala a Directiei de 
Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie materia 
impoziabila fiind de 36.442. 

- Debitele initiale ale anului fiscal 2013 sunt in suma de 4.464 mii lei.  
- BonificaŃia acordată pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe teren 
pentru anul 2013 este de 10%.  

- Totodată s-a tinut cont şi de faptul că terenurile sunt înregistrate pe zone, 
iar în cadrul lor pe categorii de folosinŃă. 

- S-a avut în vedere şi faptul că la data de 31.12.2012 sumele restante 
aferente impozitului pe teren sunt de 5.243 mii lei, urmând a se încasa în 
anul 2013 prin procedura de executare silită aproximativ 40% din sumele 
respective. 
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b)Impozitul si taxa  pe teren de la persoanele juridice 

 
- Propuneri pentru anul 2013 –3.430 mii lei. 
 
Valoarea propusa are la baza urmatoarele elemente: 

-In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 820 de contribuabili 
care au inregistrate terenuri in evidenta fiscala a Directiei de Impozite si 
Taxe, numarul articolelor din care se constituie materia impoziabila fiind de 
1.582. 
- Debitele initiale ale anului fiscal 2013 sunt in suma de 3.134 mii lei. 
- BonificaŃia acordată pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe teren 
pentru anul 2013 este de 10%. 

- S-a avut în vedere şi faptul că la data de 31.12.2012 sumele restante 
aferente impozitului pe teren sunt de 2.575 mii lei, urmând a se încasa în 
anul 2013 prin procedura de executare silită aproximativ 60% din sumele 
respective. 
Tinand cont de aceste elemente, am propus suma de 3.430 mii lei a se 

realiza in anul 2013. 
 
c) Impozitul pe terenul  din extravilan: 
 
- Propuneri pentru anul 2013 – 162 mii lei. 
 
2.3 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE 
TIMBRU:  
 

 
-    Propuneri pentru anul 2013 –6.981 mii lei. 

 
Avand in vedere prevederile art. 19 Legii nr.146/1997 privind taxele 

judiciare de timbru ,cu modificarile si completarile ulterioare ,taxele 
judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din 
onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se 
platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului 
local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, 
dupa caz, sediul fiscal debitorul. 
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2.4 ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 
- Propuneri pentru anul 2013 – 3.645 mii lei. 
 
 
3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  - in suma de 

18.070 mii lei are in structura urmatoarele categorii  de venituri : 
 
3.1.ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI 

SERVICII: 
 
Taxa hoteliera  
- Propuneri pentru anul 2013 – 340 mii lei. 
 
 
3.2.TAXE PE SERVICII SPECIFICE : 
Impozit pe spectacole 

 

- Propuneri pentru anul 2013 – 57 mii lei. 
 
4.TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR , AUTORIZAREA 

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE 
ACTIVITATI-  in suma de 17.673 mii lei are in structura urmatoarele 
categorii  de venituri : 

 
a)Impozit pe  mijloacele de transport deŃinute de persoane fizice: 

 
- Propuneri pentru anul 2013 – 9.138 mii lei. 
 
 
Propunerea are la bază următoarele elemente : 
-In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 72.221 de 

contribuabili care au inregistrate mijloace de transport in evidenta fiscala 
a Directiei de Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie 
materia impoziabila fiind de 86.266. 

- BonificaŃia acordată pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe 
mijloacele de transport pentru anul 2013 este de 10%. Debitele initiale 
ale anului fiscal 2013 sunt in suma de 12.185 mii lei . 

-  S-a avut în vedere şi faptul că la data de 31.12.2012 sumele restante 
aferente impozit pe mijloacele de transport sunt de 19.137 mii lei, 
urmând a se încasa în anul 2013 prin procedura de executare silită 
aproximativ 30% din sumele respective; 
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b)Impozit pe  mijloacele de transport deŃinute de persoane juridice: 

 
- Propuneri pentru anul 2013 – 5.545 mii lei. 
 

-In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 5.063 de 
contribuabili care au inregistrate mijloace de transport in evidenta fiscala 
a Directiei de Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie 
materia impoziabila fiind de 16.516. 

- BonificaŃia acordată pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe 
mijloacele de transport pentru anul 2013 este de 10%. Debitele initiale 
ale anului fiscal 2013 sunt in suma de 6.357 mii lei.  

- S-a avut în vedere şi faptul că la data de 31.12.2012 sumele restante 
aferente impozit pe mijloacele de transport sunt de  1.780 mii lei, urmând 
a se încasa în anul 2013 prin procedura de executare silită aproximativ 
60% din sumele respective. 
 

 
c)Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare 

- Propuneri pentru anul 2013 – 2.547 mii lei. 
 
d)Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 

sau pe desfasurare de activitati 

 
- Propuneri pentru anul 2013 – 443 mii lei. 
 

5.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE in suma de 9 mii lei 
 

- Propuneri pentru anul 2013 – 9 mii lei. 
 
 

II .VENITURI NEFISCALE – în sumă de 17.370 mii lei are în 
structură următoarele categorii de venituri: 
 
 1.VENITURI DIN PROPRIETATE- in suma de 8.538 mii lei are in 
structura urmatoarele categorii  de venituri : 
 

a) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor 

comerciale si companiilor nationale 

- Propuneri pentru anul 2013 – 618 mii lei. 
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b)Venituri din concesiuni si inchirieri: 

- Propuneri pentru anul 2013 – 6.798 mii lei. 
 
c)Alte venituri din proprietate: 

- Propuneri pentru anul 2013 –1.116 mii lei. 
 

d) Alte venituri din dobanzi: 

- Propuneri pentru anul 2013 –6  mii lei 
 
 
2.VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI: 
 
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea 

copiilor in crese: 

 
- Propuneri pentru anul 2013 –285 mii lei 
 
 
 3.VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI 

PERMISE- in suma de 1.590 mii lei are in structura: 
 
 Taxe  extrajudiciare de timbru : 

- Propuneri pentru anul 2013 – 1.578 mii lei. 
 
4. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI- in suma de 5.663 mii 

lei are in structura: 
 
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 

legale: 
- Propuneri pentru anul 2013 – 5.567 mii lei. 
La stabilirea prevederilor prezentului venit s-a avut în vedere şi faptul 

că la data de 31.12.2012 sumele restante aferente amenzilor 
contravenitionale aflate in evidenta fiscala a Directiei Impozite si Taxe  erau 
in cuantum de 25.695 mii lei, urmând a se încasa în anul 2013 prin 
procedura de executare silită 2.420 lei ,aproximativ 10% din sumele 
respective , suma de 3.147 mii lei urmand a se realiza din incasarile in 48 de 
ore a jumatate din minimul amenzilor aplicate de catre organele abilitate si 
din debitele inregistrate in anul 2013. 
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Alte amenzi, penalitati  si confiscari: 
- Propuneri pentru anul 2013 – 96 mii lei 

 
 
 

5.DIVERSE VENITURI- în sumă de 1.305 mii lei are în structură 
următoarele categorii de venituri: 
 
    a)Venituri din aplicarea prescriptiei exctinctive: 

 
- Propuneri pentru anul 2013 – 1 mii lei. 

 

b)Varsaminte din veniturile si/ sau disponibilitatile institutiilor 

publice : 

 
- Propuneri pentru anul 2013 – 1.005 mii lei. 
 
c) Taxe speciale: 

 

- Propuneri pentru anul 2013 – 230 mii lei 
 

d)Alte venituri : 

 
- Propuneri pentru anul 2013 – 69 mii lei. 
 

 
Prezenta fundamentare a bugetului de venituri pentru anul 2013 are in 

vedere valorile  certe ale veniturilor bugetului local alcatuite atat din 
impozite si taxe curente  cat si din ramasite aferente anilor precedenti , pe 
categorii de venit fiind grupate dupa cum urmeaza : 

 
NR. CRT. CATEGORIE VENIT SUMA- mii lei 
1. VENITURI FISCALE 91.100 
2. VENITURI NEFISCALE 17.370 
 TOTAL VENITURI 108.740 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV     SEF SERVICIU C.P.D, 
Ec. Ionel Petrescu      Ec. Baleanu Mihaela 



JUDEłUL:____________
Unitatea administrativ-teritorială:____________
Formular:

                                                                                                                          
 - mii lei -

PREVEDERI 
ANUALE

TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

00.01 108470 113894 116514 119194

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE 
 PE ANUL  2013  ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2014-2016

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Buget 2013

TOTAL VENITURI  
(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014 2015 2016

10/01

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 108470 113894 116514 119194

I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 108470 113894 116514 119194

A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 91100 95655 97856 100107

00.04 5027 5278 5403 5528

00.05 1048 1100 1125 1151

Impozit pe profit  (cod 01.02.01) 01.02 1048 1100 1125 1151

Impozit pe profit de la agenŃi economici 1)  01.02.01 1048 1100 1125 1151

00.06 3979 4178 4278 4377

Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 3979 4178 4278 4377

Impozit pe onorariul avocaŃilor şi notarilor publici 03.02.17

03.02.18 3979 4178 4278 4377

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01

(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 
00.05+00.06+00.07)

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE JURIDICE  (cod 01.02)

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE                (cod 03.02+04.02)

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04)



04.02.04

00.07

05.02

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09 67994 71394 73036 74716

07.02 67994 71394 73036 74716

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 49468 51941 53136 54358

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 X X X X X X X X

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 X X X X X X X X

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 7900 8295 8486 8681

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 X X X X X X X X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 X X X X X X X X

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 
05.02.50)

Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 
05.02)

Impozitul pe terenul din extravilan   *) + Restante din anii anteriori din 
impozitul pe teren agricol

07.02.02.03 X X X X X X X X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03 6981 7330 7499 7671

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50 3645 3828 3915 4006

00.10 18070 18974 19408 19854

11.02

11.02.01

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05

11.02.06

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02 340 357 365 373

Taxe hoteliere 12.02.07 340 357 365 373

Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 57 60 61 62

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeŃelor  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si 
Municipiului Bucureşti 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale



Impozit pe spectacole 15.02.01 57 60 61 62

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

16.02 17673 18557 18982 19419

Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 14683 15417 15772 16135

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 X X X X X X X X

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 X X X X X X X X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 2547 2674 2735 2798

16.02.50 443 466 475 486

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11 9 9 9 9

Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02 9 9 9 9

Alte impozite si taxe 18.02.50 9 9 9 9

C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 17370 18239 18658 19087

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 8538 8966 9173 9384

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurare de activitati

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 
de activitati   (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 8538 8966 9173 9384

Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 8532 8960 9167 9377

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 618 649 664 679

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 6798 7139 7304 7472

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *) 30.02.08 X X X X X X X X

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 X X X X X X X X

Dividente de virat de către societăŃile şi companiile naŃionale şi societăŃile 
cu capital majoritar de stat

30.02.08.03 X X X X X X X X

Alte venituri din proprietate 30.02.50 1116 1172 1199 1226

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02 6 6 6 7

Alte venituri din dobanzi 31.02.03 6 6 6 7

00.14 8832 9273 9485 9703

33.02 285 300 307 314

Venituri din prestari de servicii 33.02.08

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 285 300 307 314

Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 
(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)



Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50

34.02 1578 1657 1695 1734

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1578 1657 1695 1734

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 5663 5946 6082 6221

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 5567 5845 5979 6116

35.02.02

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 96 101 103 105

ContribuŃia lunară a părinŃilor pentru întreŃinerea copiilor în unităŃile de protecŃie 
socială

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod34.02.02+34.02.50)

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 
impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 
constatate odata cu  confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 96 101 103 105

36.02 1305 1370 1401 1434

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 1 1 1 1

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 1005 1055 1079 1104

36.02.06 230 242 248 254

36.02.07

36.02.11

36.02.22

Alte venituri 36.02.50 69 72 73 75

37.02

Donatii si sponsorizari 37.02.01

37.02.03

Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare 37.02.04

37.02.05

Alte transferuri voluntare 37.02.50

Taxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Diverse venituri 
(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 
37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru finanŃarea secŃiunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus)

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene



II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03

Venituri din privatizare 39.02.04

39.02.07

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10

III. OPERAłIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16

40.02

40.02.06

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al 
unitatilor administrativ-teritoriale

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinŃarea unor instituŃii şi 
servicii publice de interes local sau a unor activităŃi finanŃate integral din venituri 
proprii

Venituri din valorificarea unor bunuri 
(cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 X X X X X X X X

40.02.11 X X X X X X X X

40.02.13 X X X X X X X X

40.02.14 X X X X X X X X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17

00.18

42.02

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01

Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 
casă ale secŃiunii de funcŃionare**) 

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 
casǎ ale secŃiunii de dezvoltare**) 

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanŃarea cheltuielilor 
secŃiunii de dezvoltare**)

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 
42.02+43.02)

Subventii de la bugetul de stat 
(cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 
42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)



42.02.09

FinanŃarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

FinanŃarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02

FinanŃarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03

42.02.10

42.02.12

42.02.13

42.02.14

42.02.15 X X X X X X X X

42.02.16

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanŃarea 
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaŃii în urgenŃă în 42.02.16.01

FinanŃarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă 
a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

FinanŃarea acŃiunilor privind reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente 
cu destinaŃie de locuinŃă

SubvenŃii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

SubvenŃii pentru finanŃarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor

FinanŃarea unor cheltuieli de capital ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar

SubvenŃii primite din Fondul NaŃional de Dezvoltare **) 

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea 
investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaŃii în urgenŃă în 
sănătate

42.02.16.01

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanŃarea 
reparaŃiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanŃarea 
altor investiŃii în sănătate

42.02.16.03

42.02.17

42.02.18

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele 
locale pentru finanŃarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 
comunicaŃii în urgenŃă în sănătate

42.02.18.01

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele 
locale pentru finanŃarea reparaŃiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele 
locale pentru finanŃarea altor investiŃii în sănătate

42.02.18.03

42.02.19

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele locale 
pentru finanŃarea investiŃiilor în sănătate 
(cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

SubvenŃii către bugetele locale pentru finanŃarea programului multianual de 
asistenŃa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiŃii publice finanŃate prin 
Programul operaŃional regional 2007-2013

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale



42.02.20

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21

Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 X X X X X X X X

Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29

42.02.32

42.02.33

42.02.34

42.02.35

42.02.36

42.02.40

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

SubvenŃii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la 
combustibili

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitii in turism

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA 

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri
SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-
sociale
SubvenŃii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuŃi - restante din anii 
precedenti

42.02.42

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44

42.02.45

42.02.46

42.02.51

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe 
de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe 
de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

42.02.52

SubvenŃii pentru sprijinirea construirii de locuinŃe 42.02.54

SubvenŃii pentru finanŃarea locuinŃelor sociale 42.02.55

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA 
implementate de APIA

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul 
Social European

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaŃiilor 
restante către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de 
interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru 
institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale



43.02

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02.08 X X X X X X X X

43.02.20

45.02

45.02.01

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 X X X X X X X X

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială 
pentru persoanele cu handicap
SubvenŃii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru ajutoare  în 
situaŃii de extremă dificultate  **)

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
(cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Subventii de la alte administratii   (cod43.02.01+43.02.04+ 
43.02.07+43.02.08+43.02.20)

SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru 
finanŃarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si 
subventionarea locurilor de munca 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 
45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.01.03 X X X X X X X X

45.02.02

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.02.03 X X X X X X X X

45.02.03
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.03.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.03.03 X X X X X X X X

45.02.04

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.04.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.04.03 X X X X X X X X

45.02.05

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.05.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.05.03 X X X X X X X X

45.02.07

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 
45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 
45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)



Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.07.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.07.03 X X X X X X X X

45.02.08

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.08.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.08.03 X X X X X X X X

45.02.15

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.15.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02 X X X X X X X X

PrefinanŃare 45.02.15.03 X X X X X X X X

45.02.16

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.16.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02 X X X X X X X X

PrefinanŃare 45.02.16.03 X X X X X X X X

45.02.17

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 
45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013  (cod 
45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 
45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *) 45.02.17

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.17.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02 X X X X X X X X

Sume primite in avans 45.02.17.03 X X X X X X X X

45.02.18

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.18.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02 X X X X X X X X
Sume primite in avans 45.02.18.03 X X X X X X X X

45.02.19

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.19.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.19.02 X X X X X X X X

45.02.20

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.20.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.20.02 X X X X X X X X
Sume primite în avans 45.02.20.03 X X X X X X X X

45.02.21

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor 
economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 
45.02.19.01+45.02.19.02) *)

AsistenŃă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 
45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

Fondul naŃional pentru relaŃii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE  
(cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)



Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.21.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.21.02 X X X X X X X X
Sume primite în avans 45.02.21.03 X X X X X X X X

00.01 SF

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) 48.02

I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02

A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03

00.04

00.05

Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02

Impozit pe profit de la agenŃi economici ¹G 01.02.01

00.06

VENITURILE SECłIUNII DE FUNCłIONARE (cod 
00.02+00.16+00.17) - TOTAL

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 
00.05+00.06+00.07)

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE JURIDICE  (cod 01.02)

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02

Impozit pe onorariul avocaŃilor şi notarilor publici 03.02.17

03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01

04.02.04

00.07

05.02

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09

07.02

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 X X X X X X X X

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 
05.02)
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 
05.02.50)

Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal 



Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 X X X X X X X X

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 X X X X X X X X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 X X X X X X X X

Impozitul pe terenul din extravilan   *) + Restante din anii anteriori din 
impozitul pe teren agricol

07.02.02.03 X X X X X X X X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50

00.10

11.02

11.02.01

11.02.02

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeŃelor  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si 
Municipiului Bucureşti 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02

Taxe hoteliere 12.02.07

Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02

Impozit pe spectacole 15.02.01

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

16.02

Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 X X X X X X X X

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 X X X X X X X X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03

16.02.50

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11

Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 
de activitati   (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurare de activitati

Municipiului Bucureşti 



Alte impozite si taxe 18.02.50

C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13

Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *) 30.02.08 X X X X X X X X

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 X X X X X X X X

Dividente de virat de către societăŃile şi companiile naŃionale şi societăŃile 
cu capital majoritar de stat

30.02.08.03 X X X X X X X X

Alte venituri din proprietate 30.02.50

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02

Alte venituri din dobanzi 31.02.03

00.14C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

33.02

Venituri din prestari de servicii 33.02.08

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10

Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50

34.02  

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01

Venituri din prestari de servicii si alte activitati  (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 
33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

ContribuŃia lunară a părinŃilor pentru întreŃinerea copiilor în unităŃile de protecŃie 
socială

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50)



35.02.02

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50

36.02

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05

36.02.06

36.02.11

Alte venituri 36.02.50

37.02

Donatii si sponsorizari 37.02.01

37.02.03

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

Taxe speciale

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 
impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 
constatate odata cu  confiscarea potrivit legii

Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru finanŃarea secŃiunii de 
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Alte transferuri voluntare 37.02.50

III. OPERAłIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16

40.02

40.02.06

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) 40.02.10 X X X X X X X X

40.02.11 X X X X X X X X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17

00.18

42.02

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 
42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 
+42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate  
(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinŃarea unor instituŃii şi 
servicii publice de interes local sau a unor activităŃi finanŃate integral din venituri 
proprii

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 
casă ale secŃiunii de funcŃionare**) 



Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 X X X X X X X X

42.02.32

42.02.33

42.02.34

42.02.35

42.02.36

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41

42.02.42

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44

42.02.45

SubvenŃii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la 
combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul 
Social European

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaŃiilor 

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-
sociale
SubvenŃii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuŃi - restante din anii 
precedenti

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA 
implementate de APIA

42.02.46

42.02.51

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe 
de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

SubvenŃii pentru sprijinirea construirii de locuinŃe 42.02.54

43.02

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02.08 X X X X X X X X

43.02.20

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaŃiilor 
restante către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de 
interes national (42.02.51.01)

Subventii de la alte administratii   (cod 
43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru 
finanŃarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si 
subventionarea locurilor de munca 

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială 
pentru persoanele cu handicap

SubvenŃii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru ajutoare  în 
situaŃii de extremă dificultate  **)

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati



00.01 SD

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02

I VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02

C. VENITURI NEFISCALE  ( 00.14) 00.12

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod36.02+37.02) 00.14

36.02

36.02.07

36.02.22

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.04+37.02.05) 37.02

Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare 37.02.04

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15

39.02

VENITURILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE 
(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03

Venituri din privatizare 39.02.04

39.02.07

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10

III. OPERAłIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16

40.02

40.02.13 X X X X X X X X

40.02.14 X X X X X X X X

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17

00.18

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 
casǎ ale secŃiunii de dezvoltare**) 

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanŃarea cheltuielilor 
secŃiunii de dezvoltare**) 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02)

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al 
unitatilor administrativ-teritoriale

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate  (cod 40.02.13+40.02.14)



42.02

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01

Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05

42.02.09

FinanŃarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

FinanŃarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02

FinanŃarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03

42.02.10

42.02.12

42.02.13

42.02.14

Subventii de la bugetul de stat (cod 
42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 
42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

FinanŃarea unor cheltuieli de capital ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar

FinanŃarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă 
a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

FinanŃarea acŃiunilor privind reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente 
cu destinaŃie de locuinŃă

SubvenŃii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

SubvenŃii pentru finanŃarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor

42.02.14

42.02.15 X X X X X X X X

42.02.16

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanŃarea 
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaŃii în urgenŃă în 
sănătate

42.02.16.01

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanŃarea 
reparaŃiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanŃarea 
altor investiŃii în sănătate

42.02.16.03

42.02.17

42.02.18

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele 
locale pentru finanŃarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 
comunicaŃii în urgenŃă în sănătate

42.02.18.01

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele 
locale pentru finanŃarea reparaŃiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

FinanŃarea unor cheltuieli de capital ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar

SubvenŃii primite din Fondul NaŃional de Dezvoltare **) 

SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea 
investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele locale 
pentru finanŃarea investiŃiilor în sănătate (cod 
42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)



SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele 
locale pentru finanŃarea altor investiŃii în sănătate

42.02.18.03

42.02.19

42.02.20

Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29

42.02.40

42.02.51

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe 
de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

42.02.51.02

42.02.52

SubvenŃii pentru finanŃarea locuinŃelor sociale 42.02.55

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de 
interes national (42.02.51.02)

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru 
institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

SubvenŃii către bugetele locale pentru finanŃarea programului multianual de 
asistenŃa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiŃii publice finanŃate prin 
Programul operaŃional regional 2007-2013
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitii in turism

SubvenŃii pentru finanŃarea locuinŃelor sociale 42.02.55

45.02

45.02.01

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.01.03 X X X X X X X X

45.02.02
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.02.03 X X X X X X X X

45.02.03

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.03.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.03.03 X X X X X X X X

45.02.04

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.04.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.04.03 X X X X X X X X

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
(cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 
45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 
45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)



45.02.05
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.05.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.05.03 X X X X X X X X

45.02.07

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.07.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.07.03 X X X X X X X X

45.02.08

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.08.01 X X X X X X X X
Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02 X X X X X X X X
PrefinanŃare 45.02.08.03 X X X X X X X X

45.02.15

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.15.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02 X X X X X X X X

PrefinanŃare 45.02.15.03 X X X X X X X X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 
45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 
45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 
45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

PrefinanŃare 45.02.15.03 X X X X X X X X

45.02.16

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.16.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02 X X X X X X X X

PrefinanŃare 45.02.16.03 X X X X X X X X

45.02.17

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.17.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02 X X X X X X X X

Sume primite in avans 45.02.17.03 X X X X X X X X

45.02.18

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.18.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02 X X X X X X X X

Sume primite in avans 45.02.18.03 X X X X X X X X

45.02.19

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.19.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.19.02 X X X X X X X X

45.02.20

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 
45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor 
economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 
45.02.19.01+45.02.19.02) *)

AsistenŃă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 
45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)



Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.20.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.20.02 X X X X X X X X

Sume primite în avans 45.02.20.03 X X X X X X X X

45.02.21

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.21.01 X X X X X X X X

Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii anteriori 45.02.21.02 X X X X X X X X

Sume primite în avans 45.02.21.03 X X X X X X X X

¹)  numai de la regiile autonome şi societăŃile comerciale de subordonare locală care realizează 
     proiecte cu finanŃare externă, conform Codului fiscal
*)  Detalierea se face numai in executie
**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
………………………………………..

Fondul naŃional pentru relaŃii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE  
(cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU CPD,
EC IONEL PETRESCU EC. BALEANU MIHAELA
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