
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
                                                         PROIECT 

 
 

HOTARÂREA NR. ______ 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pentru 

activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2013 
 
 

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

Având în vedere raportul nr.44916/2013 întocmit de Direcţia Economico-Financiară 
prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova 
pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2013;  

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a 
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de 
agromediu şi zone defavorizate; 
 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 de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pentru activităţile 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2013, în sumă de 51,00 
mii lei la cheltuieli (secţiunea de funcţionare),  conform anexei  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 

                   INIŢIATOR,          AVIZAT, 
                     PRIMAR,            SECRETAR, 
         Lia – Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 
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SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL  

NR. __________ / ____________ 2013        
             

    NOTA DE FUNDAMENTARE  

 
 Conform art. 5 al. 7 Odinului nr. 246/2008 privind stabilirea modului de 
implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea 
schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, 
pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Consiliile Local Municipal Craiova  a  

depus la APIA – Dolj cererea  de plată pentru pajiştile comunale pe care le 
administrează şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, 
închiriere sau pentru care nu se incaseaza taxe de păşunat.  
 Aprobarea depunerii cererii de plată s-a dispus prin Hotărârea Consiliului 
Local Municipal nr. 185/2011 pentru anul 2011  şi prin Hotârârea Consiliului Local  
nr. 119/2012 pentru anul 2012.  

 Conform art. III din Decizia nr.  2677842/21.12.2011 plata sumelor stabilite ca 
mai sus se va efectua în contul bancar nr. RO60TREZ291505403X011519 indicat în 
cererea de plată.  
 Cererea de paltă a fost însoŃită de un plan tehnic de întreŃinere şi îmbunătăŃire 
în scopul respectarii bunelor condiŃii agricole şi de mediu. Planul a stabilit 
principalele lucrări care trebuie executate pentru curăŃirea , supraînsămânŃarea, 
ferilizarea şi cosirea pajiştilor aparŃinând islazului comunal al municipiului Craiova, 

precum şi termenele la care aceste  lucrări trebuie executate. Având în vedere 
prevederile art. 33 din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar,  republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare, terenurile având categoria de folosinŃă de izlaz 
comunal – păşune,  urmează  a fi folosite strict în scopul de păşunat , ca păşuni 
comunale precum şi pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. 
 La momentul de faŃă suprafaŃa izlazului comunal al municipiului Craiova este 

improprie păşunatului fiind necesar a se executa  lucrările menŃionate mai sus.  
 Conform InvitaŃiei de depunere cerere unică de plată a APIA înregistrată sub 
numărul de mai sus 26446/15.02.2013 , a fost înştiinŃat Consiliul Local Municipal să 
depună cererea de plată şi pentru anul 2013. Pe ordinea de zi a şedinŃei din luna 
martie a fost înscris proiectul de hotărâre privind depunerea cererii la APIA.  
 FaŃă de cele menŃionate mai sus, solicităm cuprinderea în bugetul municipiului 
Craiova a sumei de  50982,74 lei  încasată până la acest moment de la APIA, urmân 

ca aceasta să fie folosită pentru întreŃinerea  şi imbunătăŃirea pajiştilor comunale în 
conformitate cu prevederile legale şi planul tehnic de lucrări stabilit.  

  
                       SEF SERVICIU,  
                  CAMELIA DINU  

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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 44916/19.03.2013 
 
 
 
 
 

RAPORT  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

al Municipiului Craiova pe anul 2013 

 

 

În conformitate cu Legea nr.273/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare, bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii se aprobă de către Consiliile Locale. 

Conform art. 5, alin. 7 al Ordinului nr. 246/2008 privind stabilirea 

modului de implementare, a condiŃiilor specifice şi a criteriilor de 

eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăŃi directe şi plăŃi naŃionale 

directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului 

aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 

depus la APIA – Dolj cererea de plată pentru pajiştile comunale pe care le 

administrează şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, 

concesiune, închiriere sau pentru care nu se încasează taxe de păşunat. 
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Până la finele anului 2012, conform schemei de finanŃare, a fost 

încasată suma de 50.952,74 lei de la APIA – Dolj, urmând ca aceasta să fie 

folosită pentru întreŃinerea şi îmbunătăŃirea pajistilor comunale în 

conformitate cu prevederile legale şi planul tehnic de lucrări stabilit. 

FaŃă de cele menŃionate mai sus, propunem aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al activităŃilor finanŃate integral sau parŃial  din venituri 

proprii al Municipiului Craiova pe anul 2013 în sumă de 51,00 mii lei la 

cheltuieli (secŃiunea de funcŃionare), conform anexei ataşate la prezentul 

raport şi a fundamentării ataşate.   

             

 

  

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

Lia OlguŃa Vasilescu 
 
 

 
 

Director executiv,  Şef serviciu, 
Nicolae Pascu  Daniela Militaru 

 



ANEXA

mii lei

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.  VENITURI CURENTE 00.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diverse venituri 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte venituri 36.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENITURILE SECłIUNII DE FUNCłIONARE 00.01 SF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.  VENITURI CURENTE 00.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diverse venituri 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte venituri 36.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHELTUIELI CURENTE  01 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Primar,

Daniela Militaru                            Nicolae Pascu

Lia OlguŃa Vasilescu

                          Director executiv, Şef serviciu,

Ordonator principal de credite,

din care:                
credite bugetare 

destinate 
stingerii plăŃilor 

restante

Estimări 2016

BUGETUL INSTITUłIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂłILOR FINANłATE INTEGRAL 
SAU PARłIAL DIN VENITURI PROPRII

PROIECT 

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Propuneri 2013 Estimări 2014 Estimări 2015D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

SECłIUNEA DE FUNCłIONARE 

TOTAL CHELTUIELI  (SECłIUNEA DE 
FUNCłIONARE+SECłIUNEA DE DEZVOLTARE)

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII  
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