
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           
                                  PROIECT 
                                                                                      

 
HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 
2013 

 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr.45066/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pentru anul 2013;  

În conformitate cu prevederile art.19 şi art.25 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit. b coroborat cu alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit. a, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2013, la 

valoarea de 3.546 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 

          INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 



 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 45066/19.03..2013                          Se aprobă, 

                                              Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                        Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 
               Director executiv 
                  Nicolae Pascu 
 
 

Raport 

privind Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile 
pe anul 2013 

 
 
 

 
 I. MODERN (MObility, Development and Energy use ReductioN - 

Mobilitate, Dezvoltare si Reducerea Consumului de Energie) 
Primaria Municipiului Craiova, alaturi de alti 20 parteneri din 4 tari europene, 

Italia,  Spania, Portugalia si Belgia, implementeaza proiectul MODERN (MObility, 
Development and Energy use ReductioN - Mobilitate, Dezvoltare si Reducerea 
Consumului de Energie), proiect cu finantare externa nerambursabila din partea 
Uniunii Europene, in cadrul celui de-al saptelea program cadru de finantare FP7. 
 Obiectivul general al proiectului il constituie reducerea poluarii generate de transport, 
implementarea unor masuri de reducere a consumului de energie, respectul pentru mediu si 
promovarea unui stil de viata mai putin dependent de masina. 
 Dintre obiectivele specifice al acestuia pot fi enumerate : 
− cresterea calitatii si eficientei sistemului de transport public (din punct de vedere al 

mediului si al serviciilor), crescand astfel numarul de utilizatori 
− limitarea folosirii inutile a energiei si promovarea folosirii de combustibili ecologici din 

partea cetatenilor  
− sprijinirea efortului de imbunatatire a transportului public printr-o serie de masuri care sa 

limiteze circulatia masinilor particulare 
− valorificarea altor alternative de mobilitate  care sa imbunatateasca siguranta 

utilizatorilor sai.  
− diminuarea numarului de accidente pe sosele. 
− dezvoltarea dotarilor tehnologice ale oraselor ca suport pentru politici de management al 

mobilitatii din ce in ce mai inteligente si ca serviciu pentru cetateni.  



− difuzarea cat mai mult posibil a unei culturi a mobilitatii sustenabile in ceea ce priveste 
mediul in randul cetatenilor si sporirea constientizarii sociale a importantei vitale pe care 
o au aceste teme.  

 
 Partenerii/beneficiarii in cadrul proiectului si care formeaza totodata consortiul 
pentru implementarea proiectului, sunt: 
1. Consiliul Local al Municipiului Craiova, Romania care indeplineste calitatea de 

coordonator al consortiului. 
2. Regia Autonoma de Transport Craiova RAT, Romania; 
3. Institutul de Proiectari Automatizari SA Craiova IPA, Romania; 
4. Municipalitatea Brescia, Italia; 
5. Brescia Mobilità, Italia; 
6. Brescia Trasporti BST, Italy; 
7. Universitatea din Brescia, Italia 
8. Primaria din Vitoria-Gasteiz, Spania; 
9. Regia de Transport Urban Vitoria, Spania; 
10. Centrul de Studii Ambientale, Spania; 
11. Ente Vasco de la Energía, Spania 
12. Clubul de Automobile Vasco-Navarro, Spania; 
13. Consiliul/Camera Municipal(a) Coimbra, Portugalia; 
14. Serviciile Municipale de Transport Urban Coimbra, Portugalia; 
15. Universitatea din Coimbra, Portugalia; 
16. Critical Software SA, Portugalia; 
17. Prodeso Ensino Profissional LDA, Portugalia; 
18. Perform Energia LDA, Portugalia; 
19. Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi, Italia; 
20. CORE srl, Italia; 
21. Methodos SpA, Italia. 
 
 Astfel, intre Comunitatea Europeana si Consiliul Local al Municipiului Craiova in 
calitate de coordonator pentru implementarea proiectului, a fost semnat acordul de finantare 
nr. TREN/FP7TR/219041/”MODERN”, modificat in data de 7 aprilie 2009 prin Actul 
additional nr.1 la contractul de finantare mentionat anterior, si respectiv in data de 
14.02.2011 prin Actul additional nr.2. Proiectul MODERN are o durata de realizare de 4 ani 
si o valoare totala eligibila de 13.629.140,15 EURO, din care 8.480.812,65 EURO 
reprezentand finantare externa nerambursabila, iar  diferenta de 5.148.327,50 EURO  
contributia proprie a celor 22 parteneri la realizarea proiectului. 
 
 In ceea ce priveste masurile propuse pentru Municipiul Craiova, in cadrul proiectului 
MODERN vor fi realizate o serie de activitati, printre care: 
− achizitionarea de piese motoare pentru adaptarea acestora astfel incat sa poata functiona 

folosind biodiesel, pentru un numar de aproximativ 80 de autobuze, cu scopul de a 
circula cu biodiesel, conform cerintelor si recomandarilor UE; 



− achizitionarea a 9 choppere pentru reducerea consumului de energie electrica cu 
aproximativ 40% (pentru 9 tramvaie); 

− achizitionarea de module GPS/GPRS si e-ticketing pentru 10 de tramvaie  
− achizitionare semne si bariere pentru amplasarea locurilor de parcare si a statiilor 
− achizitionare echipamente IT pentru accesul la harta digitala  
− achizitionare camere de supraveghere pentru 5 statii, 5 tramvaie si 10 autobuze 
− achizitionare sistem bariere pentru intrarea si iesirea din locurile de parcare 
− achizitionare modem GPS si echipament pentru comunicare in timp real pentru 107 

vehicule si 20 statii 
− achizitionare echipamente GPS/GPRS pentru corelarea traficului folosind semafoare 

preferentiale 
− Studii pentru planuri de oras si rute 
− Studii de trafic, servicii alternative si flexibile 
   
  
 1. Conform prevederilor art. II.2. din cadrul Anexei II – Conditii generale, parte 
integranta a acordului de finantare nerambursabila, toti beneficiarii laolalta fomeaza 
consortiul, acestia fiind reprezentati in fata Comisiei de catre coordonator. Conform 
prevederilor art.5 din cadrul acordului de finantare mentionat anterior, toate platile aferente 
contributiei financiare comunitare se vireaza in contul bancar al coordonatorului, respectiv 
in contul special deschis de catre Primaria Municipiului Craiova pentru implementarea 
proiectului, coordonatorul avand obligatia conform prevederilor art. II.2.3. din cadrul 
Anexei II – Conditii generale, sa administreze contributia financiara comunitara in ceea ce 
priveste alocarea acesteia intre beneficiari si sa garanteze efectuarea platilor 
corespunzatoare catre ceilalti beneficiari. Astfel, este necesara cuprinderea in Bugetul 
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013, a sumei de 20 mii lei reprezentand 
contravaloarea comisioanelor bancare aferente platilor si transferurilor catre parteneri 
efectuate in cadrul proiectului. 
 
 
 2. Avand in vedere  prevederile acordului de finantare nr. TREN / FP7TR / 
219041/”MODERN”, Anexei I Descrierea activitatii (proiectului), parte integranta a 
acordului de finantare nerambursabila, in Bugetul proiectului au fost prevazute cheltuieli cu 
indemnizatiile de delegare si deplasarile efectuate in scopul proiectului, cheltuielile fiind 
eligibile si asigurate in procent de 100% din finantarea nerambursabila acordata.   
 Pentru anul 2013, suma totala reprezentand finantarea nerambursabila aferenta 
cheltuielilor cu indemnizatiile de delegare si cu deplasarile efectuate de catre persoana 
desemnata din cadrul coordonatorului proiectului, respectiv Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, pentru a indeplini functia de manager de proiect, este de 23 mii lei. 
 
 3. Conform prevederilor art. II.2. din cadrul Anexei II – Conditii generale, parte 
integranta a acordului de finantare nerambursabila, toti beneficiarii laolalta fomeaza 
consortiul, acestia fiind reprezentati in fata Comisiei de catre coordonator. Conform 
prevederilor art.5 din cadrul acordului de finantare mentionat anterior, toate platile aferente 
contributiei financiare comunitare se vireaza in contul bancar al coordonatorului, respectiv 
in contul special deschis de catre Primaria Municipiului Craiova pentru implementarea 
proiectului, coordonatorul avand obligatia conform prevederilor art. II.2.3. din cadrul 
Anexei II – Conditii generale, sa administreze contributia financiara comunitara in ceea ce 
priveste alocarea acesteia intre beneficiari si sa garanteze efectuarea platilor 
corespunzatoare catre ceilalti beneficiari.  



 Conform prevederilor art. 5 din cadrul acordului de finantare nr. TREN / FP7TR / 
219041 /”MODERN”, coordonatorul proiectului, respectiv Primaria Municipiului Craiova, 
a incasat suma de 3.303 mii lei reprezentand plata intermediara acordata de catre 
Comunitatea Europeana, avand obligatia de a o distribui celorlalti beneficiari participanti la 
acordul de finantare, fara inatrzieri nejustificate.  
 Suma disponibila in prezent in contul bancar al coordonatorului, reprezentand  plata 
intermediara acordata de catre Comunitatea Europeana, pe care CL Craiova are obligatia de 
a o distribui celorlalti beneficiari participanti la acordul de finantare odata cu acceptarea de 
catre Comisie a costurilor declarate de catre participantii la proiect, este de 3.303 mii lei.  
 Avand in vedere cele precizate anterior, este necesara cuprinderea sumei de 3.303 
mii lei  în Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013, la capitolul 84.08. – 
Transporturi; 84.08.50 – Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (Cod 55 – Alte 
transferuri). 
 Astfel, totalul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013 pentru  proiectul 
MODERN (MObility, Development and Energy use ReductioN - Mobilitate, 
Dezvoltare si Reducerea Consumului de Energie) este de 3.346 mii lei, sumă care 
propunem să fie cuprinsă în Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 
2013. 
 
II. Incubatorul de afaceri Craiova 

In cadrul Programului PHARE CBC 2005, Cooperare Transfrontalieră România şi 
Bulgaria, Consiliul Local al municipiului Craiova a implementat proiectul „The 
development of business infrastructure in the Municipality of Craiova by setting up a 
technological and business cross-border cooperation incubator”, implementat in parteneriat 
cu Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software (ARIES) Craiova si Agentia 
pentru Dezvoltare Regională si Centrul de Afaceri (ADRCA) Vidin (Bulgaria). 

Valoarea totala a proiectului a fost de 648.429 Euro. 
Data finalizarii proiectului: 31.08.2009. 
In cadrul proiectului a fost reabilitat imobilul din str. Calea Bucuresti, nr. 154A - 

sediu al incubatorului de afaceri si au fost amenajate 17 module de incubare. 
La solicitarea Primariei Municipiului Craiova, Agentia pentru Implementarea 

Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – AIPPIMM, a inclus 
Incubatorul de Afaceri Craiova in „Programul national multianual pe perioada 2002 – 2012 
de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri”. 

Astfel, in baza Acordului de finantare nr. 126564/01.10.2012 Primariei Municipiului 
Craiova i-a fost alocata suma de 200 mii lei pentru reamenajarea cladirii incubatorului de 
afaceri situat in str. Calea Bucuresti, nr. 154A, respectiv montare sistem supreveghere video 
si instalatie climatizare tip aer conditionat. 

Astfel, totalul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013 pentru proiectul 
Incubatorul de afaceri Craiova este de 200 mii lei, sumă care propunem să fie cuprinsă 
în Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2013. 
 
 

Date fiind cele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 
25 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, si prevederile art. 36 din 
Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale republicata, prin prezentul referat 
supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova suma de 3.546 mii lei 
reprezentând Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2013. 

Vă înaintăm alăturat, ca anexă, Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe 
anul 2013.   



 
     Director executiv                Sef Birou 

  Dorina Predus         Alina Rosca 
 
 
 

                         Intocmit          
     Insp. Marius Chetoiu 

 



JUDEŢUL:____________DOLJ, MUNICIPIUL CRAIOVA
Formular:

- mii lei -

TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.17) 00.01 0
I.  VENITURI CURENTE  (cod 00.12) 00.02
C.   VENITURI NEFISCALE  (cod 00.13+00.14) 00.12
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 31.08) 00.13
Venituri din dobanzi  (cod 31.08.03) 31.08

Alte venituri din dobanzi 31.08.03
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  (cod 36.08+37.08) 00.14 0
Diverse venituri  (cod 36.08.50) 36.08

Alte venituri 36.08.50
Transferuri voluntare, altele decat subvenţiile  (cod 37.08.01+37.08.50) 37.08 0

Donaţii şi sponsorizări 37.08.01
Alte transferuri voluntare 37.08.50

IV. SUBVENŢII   (cod 44.08) 00.17
Donaţii din strainatate  (cod 44.08.01 la 44.08.03) 44.08

Donaţii din strainatate 44.08.01
De la guverne straine 44.08.02
De la alte administratii 44.08.03

TOTAL CHELTUIELI 49.08 3,546
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.08+54.08) 50.08
Autoritati publice si actiuni externe  (cod 51.08.01) 51.08

Din total capitol:
Autoritati executive si legislative   (cod 51.08.01.03) 51.08.01

Autorităţi executive 51.08.01.03

Alte servicii publice generale  (cod 54.08.10) 54.08
Din total capitol:
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.08.10

59.08
Aparare     (cod 60.08.02) 60.08

Din total capitol:
Aparare nationala 60.08.02

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.08.03+61.08.50) 61.08
Din total capitol:
Ordine publica    (cod 61.08.03.04) 61.08.03

Politie comunitara 61.08.03.04
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.08.50

63.08
Invatamant   (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50) 65.08

Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03

Învatamânt prescolar 65.08.03.01

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                                                                           
(cod 65.08+66.08+67.08+68.08)

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                                    
(cod 60.08+61.08)

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2013

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Program 
2013

11/04
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- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Program 
2013

Învatamânt primar 65.08.03.02
Învatamânt secundar   (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03) 65.08.04

Învatamânt secundar inferior   65.08.04.01
Învatamânt secundar superior   65.08.04.02

Din care:
Cheltuieli de capital 71

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03
Invatamant profesional 65.08.04.03 .

Învatamânt postliceal 65.08.05
Învatamânt  nedefinibil prin nivel   (cod 65.08.07.04) 65.08.07

Învatamânt special 65.08.07.04
Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.08.11.03+65.08.11.30) 65.08.11

Internate si cantine pentru elevi 65.08.11.03
Alte servicii auxiliare 65.08.11.30
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.08.50

Sanatate    (cod 66.08.06+66.08.50) 66.08
Din total capitol:
Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.08.06.01) 66.08.06

Spitale generale 66.08.06.01
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii   (cod 66.08.50.50) 66.08.50

Alte institutii si actiuni sanitare 66.08.50.50
Din care:
Alte transferuri 55

    Alte transferuri curente interne 55.01.18

Cultura, recreere si religie   (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08
Din total capitol:

67.08.03
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.08.03.02
Muzee 67.08.03.03
Institutii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04
Scoli populare de arta si meserii 67.08.03.05
Case de cultura 67.08.03.06
Camine culturale 67.08.03.07
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.08.03.08
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.08.03.12
Centre culturale 67.08.03.14
Alte servicii culturale 67.08.03.30

Servicii recreative si sportive  (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67.08.05
Sport 67.08.05.01
Tineret 67.08.05.02
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.08.05.03

Servicii religioase 67.08.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.08.50

68.08
Din total capitol:
Servicii publice descentralizate 68.08.02
Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.08.04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati   (cod 68.08.05.02) 68.08.05

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate 68.08.05.02
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06

Servicii culturale     (cod 67.08.03.02 la 
67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)

Asigurari si asistenta sociala  (cod 
68.08.02+68.08.04+68.08.05+68.08.06+68.08.15+68.08.50)
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- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Program 
2013

Prevenirea excluderii sociale  (cod 68.08.15.02) 68.08.15
Cantine de ajutor social 68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistenţei sociale 68.08.15.50

69.08

70.08
Din total capitol:
Locuinte   (cod 70.08.03.01+70.08.03.30) 70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.08.03.01
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.08.03.30

Servicii şi dezvoltare publică 70.08.04
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.08.05.01+70.08.05.02) 70.08.05

Alimentare cu apa 70.08.05.01
Amenajari hidrotehnice 70.08.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.08.06
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.08.07
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.08.50

Protectia mediului   (cod 74.08.05+74.08.06) 74.08
Din total capitol:
Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.08.05.01+74.08.05.02) 74.08.05

Salubritate 74.08.05.01
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.08.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

79.08 3,546
Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.08.01) 80.08 200

Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale   (cod 80.08.01.06+80.08.01.10) 80.08.01 200

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.08.01.06
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.08.01.10 200

Din care:
Cheltuieli de capital 71 200

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 200

Combustibili si energie   (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08
Din total capitol:
Energie termica 81.08.06
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare   (cod 83.08.03) 83.08
Din total capitol:
Agricultura   (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03

Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.08.03.03
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 
SI APE  (cod 70.08+74.08)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 
70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE  (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)
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- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Program 
2013

Transporturi   (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50) 84.08 3,346
Din total capitol:
Transport rutier    (cod  84.08.03.01 la 84.08.03.03) 84.08.03

Drumuri si poduri 84.08.03.01
Transport în comun 84.08.03.02
Strazi 84.08.03.03

Transport aerian   (cod 84.08.06.02) 84.08.06
Aviatia civila 84.08.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.08.50 3,346
Din care:
Cheltuieli de personal 10 3

10.01. 3
Indemnizatii de delegare 10.01.13 3

Bunuri si servicii 20 40
Deplasari în străinătate 20.06.02 20
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 20

Alte transferuri 55 3,303
    Alte transferuri curente interne 55.01.18 1,000
    Alte transferuri curente in strainatate 55.02.04 2,303

Alte actiuni economice  (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08
Din total capitol:
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 87.08.01
Zone libere 87.08.03
Turism 87.08.04

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.08
EXCEDENT   (cod 00.01-49.08) 98.08
DEFICIT 99.08

Inspector Marius Chetoiu

DIRECTOR EXECUTIV

 DIRECTIA  ELABORARE SI 
IMPLEMENTARE PROIECTE

DORINA PREDUS

Sef BIROU MANAGEMENT 
FINANCIAR

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV

Alina Rosca

Intocmit

LIA OLGUTA VASILESCU     NICOLAE PASCU

    Cheltuieli salariale in bani

SE APROBA
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