
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                        PROIECT 

                                            HOTĂRÂREA NR. _______   
                    

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2014 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.10.2014; 

Având în vedere raportul nr.149080/2014 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2014; 

În conformitate cu prevederile Legii 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
- Total venituri – 6.541,00 mii lei (6.384,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 157,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- Total cheltuieli – 6.541,00 mii lei (6.384,00 mii lei – cheltuielile secţiunii 

de funcţionare şi 157,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea           

Consiliului  Local al Municipiului Craiova nr.14/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 149080/15.10.2014 
 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2014 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
 
 

În conformitate cu art.19 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale.  

Cu adresa nr.5297/06.10.2014, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova solicită 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, prin diminuarea subvenţiei cu 

suma de 49,00 mii lei, sumă rămasă neconsumată după achiziţionarea celor două autoturisme 

cuprinse în programul anual de investiţii. 

Având în vedere cele de mai sus, bugetul Căminului Pentru Persoane Vârstnice se 

prezintă după cum urmează: 

 
- mii lei – 

DENUMIRE COD Buget 
2014 

Infl. Buget 
rectif. 

Estimări 
2015 

Estimări 
2016 

Estimări 
2017 

VENITURI, total, din 
care: 00.01 6.590 -49 6541 6.748 6.950 7.179 
VENITURILE 
SECT.DE FUNCT., 
total, din care:  6.384  6.384 6.748 6.950 7.179 
Venituri din contrib. 
de întreţinere a 
persoanelor asistate 33.10.13 2.000  2.000 2.048 2.109 2.179 
Subvenţii pentru 
instituţii publice 43.10.09 4.590 -49 4.541 4.700 4.841 5.000 
Vărsăminte din secţ. 
de funcţ. pt.finanţ. 
secţiunii de dezvoltare 37.10.03 -206 49 -157    
VENITURILE 
SECT. DE DEZV., 
total, din care: 

 206 -49 157    

Vărsăminte din 
secţiunea de 
funcţionare  37.10.04 206 -49 157    



CHELTUIELI, total, 
din care: 49.10 6.590 -49 6541 6.748 6.950 7.179 
CHELTUIELILE 
SECTIUNII DE 
FUNCTIONARE, 
total, din care: 

 

6.384  6.384 6.748 6.950 7.179 
Cheltuieli de personal 10 2.570  2.570 2.632 2.711 2.800 
Bunuri şi servicii 20 3.814  3.814 4.116 4.239 4.379 
CHELTUIELILE 
SECTIUNII DE 
DEZVOLTARE, 
total, din care: 

 206 -49 157    

Active nefinanciare 70 206 -49 157    
 

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

Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului  Pentru 

Persoane Vârstnice Craiova  pe anul 2014, după cum urmează: 

               Total Venituri - 6.541,00 mii lei (6.384,00 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 157,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 

               Total Cheltuieli - 6.541,00 mii lei (6.384,00 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 157,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare),  conform anexei şi 

funadamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică Hotărârea nr.14/30.01.2014. 

 
 
 

        Ordonator principal de credite, 
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, 

LIA OLGUŢA VASILESCU NICOLAE PASCU 
 
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
DANIELA MILITARU CONSILIER DANIELA CREŢU 

 
 
 
2ex/D.C. 
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