
MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
             
                         PROIECT  
      
 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pe anul 2014 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 
 Având în vedere raportul nr.11352/2014 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară  prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2014;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată, Legii Poliţiei Locale nr.155/2010 şi Hotărârii Guvernului 
nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
Poliţiei Locale;  
           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 Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
a) total venituri –10.960,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 10.960,00 mii lei); 
b) total cheltuieli –10.960,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 

sumă de 10.960,00 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 Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

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

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                
PRMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 11352/23.01.2014 
 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2014 la Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
 

 

 

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Legea Poliţiei 
Locale nr. 155/2010 şi H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei locale, bugetul instituţiilor finanţate integral sau 
parţial din bugetele locale se aprobă de către Consiliul Local. 

Veniturile Poliţiei locale pe anul 2014 în sumă de  10.960,00 mii lei provin din 
transferuri din bugetul local al Municipiului Craiova (10.900,00 mii lei), precum şi din 
monitorizare sisteme de alarmă şi transport valori (60,00 mii lei), conform 
competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin dispoziţii legale. 

La fundamentarea cheltuielilor de personal, s-au avut în vedere cele  303 
funcţii ocupate. Din suma repartizată de 10.000,00 mii lei, pe lângă asigurarea 
drepturilor salariale aferente personalului din această instituţie, pe anul 2014, s-au 
prevăzut şi sume aferente drepturilor salariale restante în procent de 25%, conform 
OUG 71/2009 cu modificările şi completările ulterioare, sume ce vor fi acordate în baza 
unor titluri executorii. 

În ceea ce priveşte cheltuielile cu bunurile şi serviciile s-a ţinut cont de 
prevederile Legii poliţiei locale nr.155/2010 şi ale HG nr.1332/2010, privind aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funţionare a poliţiei locale, dar şi de faptul că 
instituţia işi desfăşoară activitatea în 6 locaţii. Suma alocată de 960,00 mii lei va fi 
folosită pentru plata utilităţilor, carburanţilor, muniţie, asigurarea de uniforme şi 
echipament, participarea la programe de perfecţionare conform legii, precum şi alte 
cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Poliţiei Locale în anul 2014. 

Cu adresa nr. 901/20.01.2014, Poliţia Locală a Municipiului Craiova a transmis 
spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, prezentat în anexa şi în 
nota de fundamentare ataşată la prezentul raport, după cum urmează:     



                                                               

  - mii lei - 

Denumire indicatori Buget 
2014 

estimări 
2015 

estimări 
2016 

estimări 
2017 

TOTAL VENITURI, din care: 10.960 11.221 11.563 11.935 
VENITURILE SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE, din care: 10.960 11.221 11.563 11.935 

- venituri din prestări de servicii 60 61 63 65 
- subvenţii pentru instituţii publice 10.900 11.160 11.500 11.870 
TOTAL CHELTUIELI, din care: 10.960 11.221 11.563 11.935 
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE, din care: 10.960 11.221 11.563 11.935 
- cheltuieli de personal 10.000 10.240 10.551 10.890 
- bunuri şi servicii 960 981 1.012 1.045 

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

Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, la Poliţia Locală, 
după cum urmează: 

•Total Venituri  -  10.960,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 10.960,00 mii lei); 

•Total Cheltuieli   – 10.960,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 10.960,00 mii lei)  conform anexei şi a fundamentării ataşate la prezentul 
raport. 
 
 
 
 
  

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

 
                                                  Lia Olguţa Vasilescu 
 

 Director executiv,  
 Nicolae Pascu  

 
 
 
 
 
 
2 ex/D.C. 
 



 



 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 
 
 
Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22                                       
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E-mail: politialocalacraiova@rdscv.ro                       

 
 

Tel: +40-251-533207  
+40-251-532418 

Fax: +40-251-532717 
 
Nr.  901 / 20.01.2014 
 
 
 
 
   Către, 
                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 Vă transmitem alăturat fundamentarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2014. 
 
 
 
 
 Director executiv                  Şef serviciu financiar-contabilitate 
 
      Octavian Mateescu                           Iulia Constantinescu 
 
 
 
 
 
 



TOTAL 

din care: credite 
bugetare 
destinate 

stingerii plăţi 
restante 2013

2015 2016 2017

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 10,960.00 0.00 11,221.00 11,563.00 11,935.00
00.02 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00
00.12 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00
33.10 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00
33.10.08 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00Alte venituri 36.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii  de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

00.17 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 43.10 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 10,960.00 0.00 11,221.00 11,563.00 11,935.00

00.02 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00
00.12 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00
33.10 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00

Venituri din prestări servicii 33.10.08 60.00 0.00 61.00 63.00 65.00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii  de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.17 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00
00.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37.10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,960.00 0.00 11,221.00 11,563.00 11,935.00

10,960.00 0.00 11,221.00 11,563.00 11,935.00
01 10,960.00 0.00 11,221.00 11,563.00 11,935.00
10 10,000.00 0.00 10,240.00 10,551.00 10,890.00
20 960.00 0.00 981.00 1,012.00 1,045.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Director executiv
 Octavian Mateescu

Estimări

PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

PROIECT
BUGETUL  INSTITUŢIILOR PUBLICE  ŞI ACTIVITĂŢILOT FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA
CAP.61.10 - ordine publică și siguranță națională

ANEXA 

BUGET 2014

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

Venituri din prestări de servicii

Cod                    
indicator

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+ 33.10.09+33.10.14) 

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)
C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 70)
CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72+75)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01 +71.03)

Șef serviciu financiar contabilitate
         Iulia Constantinescu

Active fixe(cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE)

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

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



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 
 
 
Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22                                       
Craiova, Dolj, 200754                                                   
E-mail: politialocalacraiova@rdscv.ro                       

 
 

Tel: +40-251-533207  
+40-251-532418 

Fax: +40-251-532717 
 
Nr. 901 / 20.01.2014 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2014 

 
 
 Având în vedere prevederile Lg. nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi  
completările ulterioare, ale Lg. poliţiei locale nr. 155/2010, ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi în urma unei analize a necesarului de 
fonduri pentru funcţionarea instituţiei în anul 2014 au rezultat următoarele:  
 

1)Cheltuieli de personal – total 10.000 mii lei din care: 
 

-Cheltuieli salariale  -  7.861 mii lei, calculate ţinând cont de cuantumul drepturilor salariale 
acordate în luna decembrie 2013, pentru cele 303 funcţii ocupate, precum și de promovările în clasă 
și grad de care au beneficiat 82 de funcționari publici, în conformitate cu prevederile legale, după 
cum urmează: 
 -salarii de bază           - 5.990 mii lei – la stabilirea sumei s-au avut în vedere  cele 303 
funcţii ocupate în luna decembrie 2013, din care 298 funcționari publici și 5 personal contractual, în 
concordanță cu statul de funcții 
 -alte sporuri    - 470 mii lei, astfel:  

-360 mii lei în vederea acordării sporului pentru condiţii vătămătoare conform 
prevederilor legale având la bază măsurători ale câmpului radioelectric efectuate de 
către autorităţile abilitate în acest sens 
-110 mii lei în vederea acordării sporului pentru munca prestată în timpul nopţii 

  -indemnizaţii de delegare –1 mii lei pentru acordarea diurnei în caz de deplasare, conform 
prevederilor legale 

 -alte drepturi salariale – 1.400 mii lei în vederea acordării drepturilor salariale restante, în 
procent de 25%, conform O.U.G. nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Lg. nr. 230/2011, în baza 
titlurilor executorii  

-Contribuţii  ale angajatorului  - 2.139 mii lei – stabilite conform prevederilor legale în 
vigoare cu privire la contribuţiile angajatorului la asigurările sociale, asigurările sociale de sănătate 
şi fondul de şomaj, respectiv: 

-contribuţii de asigurări sociale de stat 20,8%             1.635 mii lei 
-contribuţii de asigurări de şomaj  0,5%                           39 mii lei 
-contribuţii de asigurări sociale de sănătate 5,2%           409 mii lei 
-contribuţii de asigurări accidente de muncă 0,26%         21 mii lei 
-contribuţii pentru concedii medicale                                35 mii lei. 

 
Din totalul funcţiilor luate în calcul la data fundamentării bugetului pentru anul 2014, un număr de 

309 sunt funcţionari publici şi 5 personal contractual. 
 
Necesarul de fonduri pentru anul 2014 se defalcă pe cele două categorii după cum urmează: 

-funcţionari publici –           9.890 mii lei 
-personal contractual –           110 mii lei.  



2)Bunuri şi servicii – total 960 mii lei 
 
La fundamentarea acestora s-au avut în vedere prevederile Lg. poliţiei locale nr. 155/2010, ale H.G. 

nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.  
De asemenea pentru o justă dimensionare a nivelului cheltuielilor cu bunurile şi serviciile necesare 

în anul 2014 s-a ţinut cont de faptul că Poliţia Locală îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului, în şase 
locaţii.  

 
-20.01 Bunuri şi servicii  - 545 mii lei 
 

20.01.01-furnituri de birou - 7 mii lei, pentru aprovizionarea cu diverse rechizite, imprimate, 
materiale necesare desfăşurării activităţii, astfel: 
  -hârtie xerox 300 topuri x 12 lei/top = 3.600 lei 

-plicuri 30 cutii x 100 lei/cutie = 3.000 lei(pentru expedierea proceselor verbale) 
  -dosare 800 buc. x 0,50 lei/dosar = 400 lei  

20.01.02-materiale pentru curăţenie - 1 mii lei, pentru asigurarea condiţiilor de igienă 
conform cerinţelor, la cele șase locaţii în care ne desfăşurăm activitatea, astfel: 
  -detergent 40 kg x 10 lei/kg = 400 lei 
  -dezinfectant 100 litri x 6 lei/litru = 600 lei   
 20.01.03-încălzit, iluminat, forţă motrică - 70 mii lei, astfel: 
  -iluminat 60000 kw x 0,60 lei/kw = 36.000 lei 
   -încălzit 17.000 mc gaze x 2,00 lei/mc = 34.000 lei 
 20.01.04-apă, canal, salubritate - 10 mii lei, astfel: 
  -apă 950 mc x 7 lei/mc =  6.650 lei  
  -gunoi 65 mc x 50,00 lei/mc = 3.250 lei 
 20.01.05-carburanţi şi lubrifianţi - 208 mii lei – facem menţiunea că avem în dotare un 
număr de 29 autovehicule, din care 20 autoturisme vor executa patrulare în toate zonele 
municipiului şi deplasări la obiective monitorizate în caz de nevoie, cu un consum specific mai 
ridicat decât în cazul altor automobile şi un autovehicul blindat cu care se transportă valori în baza 
contractelor încheiate. De asemenea instituţia execută mandatele de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată pentru persoanele care locuiesc pe raza municipiului. 
Conform Lg. poliţiei locale nr. 155/2010, începând cu anul 2011 instituţia a preluat atribuţii noi 
privind circulaţia pe drumurile publice, în domeniul disciplinei în construcţii, al mediului, al 
activităţii comerciale, precum şi al evidenţei persoanelor. La estimarea necesarului de fonduri 
pentru carburanţi s-a avut în vedere şi utilizarea autoturismelor mai mult pentru intervenţii la 
solicitările cetăţenilor. Din estimări au rezultat următoarele: 
  -benzină 100 l/autoturism/lună x 10 autoturisme x 6 lei/l x 12 luni = 72.000 lei 
  -motorină 100 l/autoturism/lună x 17 autoturisme x 6 lei/l x 12 luni = 127.500 lei 
  -gaz lichefiat 100 l/autoturism/lună x 2 autoturisme x 3,5 lei/l x 12 luni = 8.400 lei 
 20.01.06-piese de schimb - 10 mii lei, respectiv asigurarea acestora pentru funcţionarea 
patrulelor auto şi a celorlalte mijloace de transport la nivelul cerinţelor, astfel: 
  -kit ambreiaj 5 buc x 444 lei/buc = 2.220 lei 
  -kit ambreiaj 4 buc x 1075 lei/buc = 4.300 lei    
  -capete planetară 10 buc x 180 lei = 1.800 lei 

-flanşă telescop 14 buc x 120 lei/buc = 1.680 lei 
 20.01.07-transport – 50 mii lei, în vederea asigurării transportului zilnic la o instituţie de 
învăţământ din cadrul M.A.I. pentru participarea la programe de formare profesională a unui număr 
de 40 polițiști locali, conform prevederilor Lg. nr. 155/2010 şi H.G. nr. 1332/2010  

20.01.08-poştă, telecomunicaţii, internet - 85 mii lei, inclusiv cheltuielile legate de 
comunicarea proceselor-verbale de contravenţii întocmite de către poliţiştii locali, conform 
atribuţiilor prevăzute de Lg. poliţiei locale nr. 155/2010. La fundamentarea bugetului s-a avut în 
vedere contractul cu Orange pentru funcţionarea în reţea a 150 telefoane mobile, contractul cu 
Romtelecom pentru închirierea unei linii speciale, precum şi contractul pentru închirierea unei linii 
de date pentru realizarea accesului la baza de date a evidenţei persoanelor și de telefonie cu RDS, 



însemnând o medie lunară de 4.150 lei, adică 49.800 lei total. De asemenea s-a avut în vedere 
expedierea proceselor-verbale cu confirmare de primire, respectiv  7.040 buc x 5 lei/buc ~ 35.200 
lei   

20.01.09-materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional - 79 mii lei, pentru diverse 
materiale necesare desfăşurării activităţii, astfel: 

-tipărit procese-verbale contravenţii 300 carnete x 20 lei/buc = 6.000 lei 
-echipamente necesare restricționării accesului în încăperea în care își desfășoară 

activitatea biroul dispecerat și se realizează accesul la baza de date informatizată a 
persoanelor = 1.000 lei 

-diverse materiale pentru lucrări de igienizare sediu conform prevederilor legale, 
precum şi pentru igienizări şi reparaţii la cele 6 locaţii = 6.000 lei 
-folie avertizoare pentru delimitare perimetre 1000 m x 2 lei/m = 2.000 lei 
-servicii consultanță implementare O.M.F.P. nr. 946/2005 = 16.000 lei 
-service auto pentru cele 29 autoturisme  din dotare = 30.000 lei 
-servicii medicale obligatorii conform H.G. nr. 355/2007 pentru supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor 300 angajaţi x 60 lei/angajat = 18.000 lei 

20.01.30-alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare - 25 mii lei, în vederea 
asigurării diverselor servicii de asistenţă şi întreţinere echipamente din dotare, astfel: 

-asistenţă programe angajamente, contabilitate, salarii, evidenţă operativă  450 
lei/lună, adică un total 5.400 lei 
-servicii program informatic legislaţie „LEGIS” 200 lei/lună, adică un total de 2.400 
lei 

 -consumabile copiatoare 18 buc x 250 lei/buc = 4.500 lei 
 -consumabile imprimante 82 buc x 100 lei/buc = 8.200 lei 

-inspecţii tehnice, revizii obligatorii la auto 15 revizii x 150 lei/revizie = 2.250 lei 
-alte cheltuieli de întreţinere şi funcţionare = 2.250 lei. 

 
-20.02 Reparații curente 46 mii lei 
 
 Facem menţiunea că 18 mijloace de transport din dotare prezintă un grad avansat de uzură, 
având peste 130.000 km la bord, ceea ce duce la cheltuieli mari pentru menţinerea în stare de 
funcţionare şi pentru asigurarea siguranţei în trafic. 
 
-20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 190 mii lei 
 
 -20.05.01-uniforme şi echipament – 165 mii lei, pentru achiziţionarea de uniforme şi 
echipament în vederea desfăşurării activităţilor şi asigurării protecţiei poliţiştilor locali la diverse 
acţiuni specifice. Facem menţiunea că, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, uniformele, 
accesoriile şi echipamentele din dotarea poliţiştilor locali se asigură gratuit din fondurile primăriei şi 
fiecare articol din componenţa uniformei are o perioadă maximă de uzură.  
 Pentru anul 2014 se impune achiziţionarea următoarelor elemente de uniformă şi 
echipament: 
  -cămăşi cu mânecă scurtă 280 buc x 50 lei/buc = 14.000 lei 

-cămăşi cu mânecă lungă 280 buc x 50 lei/buc = 14.000 lei 
-pantaloni de vară 280 buc x 90 lei/buc ~ 25.000 lei 

   -bocanci 280 buc x 180 lei/buc = 50.400 lei 
   -șapcă de vară 280 buc x 100 lei/buc = 28.000 lei 
   -căciulă 280 buc x 120 lei/buc = 33.600 lei 
          

 -20.05.30-alte obiecte de inventar – 25 mii lei, ţinând cont de noile reglementări privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei locale şi noile atribuţii, astfel:  
  -sistem computer + licență 10 buc x 2.000 lei = 20.000 lei 

 -imprimanţă 10 buc x 500 lei/buc = 5.000 lei. 



   
 -20.06-Deplasări, detaşări, transferări - 15 mii lei, din care: 
  -20.06.01-deplasări interne 15 mii lei, pntru decontarea cheltuielilor cu transportul, cazarea 
în cazul deplasărilor pentru participarea la cursuri de formare. 
 
 -20.13-Pregătire profesională – 100 mii lei, în vederea achiziţionării de programe de formare 
profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
potrivit art.18 din Lg. poliţiei locale nr. 155/2010, pentru un număr de 40 polițiști locali. 
 
 -20.14-Protecţia muncii – 3 mii lei, pentru achiziţionarea de mijloace specifice de protecţie 
conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 1332/2010, astfel: 
 
  -fişă protecţia muncii 200 buc x 5 lei/buc = 1.000 lei 
  -fişă situaţii de urgenţă 200 buc x 5 lei/buc = 1.000 lei 

-apă minerală în perioadele cu temperaturi ridicate conform O.U.G. nr. 99/2000 = 1.000 lei. 
 
 -20.15-Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată – 8 mii lei, din 
care: 
  -muniţie letală 4000 buc x 2 lei/buc =  8.000 lei.  
    

-20.25-Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare – 10 mii lei, la ora actuală Poliţia Locală având 
numeroase dosare pe rol în instanţă, atât ca reclamant, cât şi ca pârât, urmând decontarea de 
expertize, timbre judiciare, taxe de timbru. 
 
-20.30-Alte cheltuieli - 43 mii lei 

-20.30.03-prime de asigurare non-viaţă -  42 mii lei, astfel: 
 - pentru asigurări obligatorii ale autovehiculelor din dotare 22 mii lei 
 - pentru asigurări facultative în caz de avarii, loviri, intemperii a 4 autovehicule cu 

grad de expunere la riscuri – 20 mii lei 
 -20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - 1 mii lei, astfel: 
  -rovigneta 5 auto x 200 lei/auto = 1.000 lei.  
 
Fondurile solicitate au fost dimensionate pentru cheltuielile legate strict de activitatea specifică, 

pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale. 
  

În  cazul menţinerii tuturor contractelor de monitorizare sisteme de alarmă şi transport valori, în 
condiţiile legii,  preconizăm a realiza venituri în sumă totală de 60 mii lei, din care: 

  -activitate de monitorizare          -    48 mii lei 
  -activitate de transport valori           -    12 mii lei. 
Din totalul fondurilor necesare în sumă de 10.960 mii lei, 60 mii lei  vor fi asigurate din prestări 

servicii, diferenţa de  10.900 mii lei fiind necesar a fi alocată din bugetul local. 
 
Potrivit prevederilor Lg. nr. 155/2010 poliţia locală nu dispune de personal contractual pentru a 

asigura paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea şi/sau în administrarea autorităţilor locale sau a 
altor servicii/instituţii publice de interes local, ceea ce duce la realizarea unor venituri proprii reduse faţă de 
cele realizate în anii precedenţi. 
 
 

Director  executiv                                         Şef serviciu financiar contabilitate  
 
            Octavian Mateescu                                            Iulia Constantinescu 
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