
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

            HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 

noiembrie 2014 
 

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

18.12.2014; 
Având în vedere raportul nr.181731/2014 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2014 şi raportul comisiei de 
specialitate a Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 351/2014;  

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010; 

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi 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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 

noiembrie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

 
 
 
 
 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 



      Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                            
DIRECŢIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr.  181731 / 2014 
 
 

RAPORT 
privind execuţia bugetului 

fondurilor externe nerambursabile la 30.11.2014 
 

În conformitate cu Legea privind finanţele publice nr.273/2006, modificată şi 

completată prin OG 63/2010, art.49, alin.12 în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru 

trimestrul expirat şi cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 

ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 

analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe 

cele două secţiuni. 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinde fondurile nerambursabile 

primite din partea Uniunii Europene, în cadrul celui de-al şaptelea program cadru de 

finanţare FP7 pentru implementarea proiectului MODERN (MObility, Development 

and Energy use ReductioN – Mobilitate, Dezvoltare şi Reducerea Consumului de 

Energie) şi respectiv „Development of Regional Clusters for Research and 

Implementation of environmental friendly urban logistics - DOROTHY” 

Obiectivul general al proiectului MODERN îl constitue reducerea poluării 

generate de transport, implementarea unor măsuri de reducere a consumului de energie, 

respectul pentru mediu şi promovarea unui stil de viaţă mai puţin dependent de maşină.  

In ceea ce priveşte proiectul DOROTHY, Scopul principal al proiectului este 

dezvoltarea potentialului de inovare si cercetare in cele 4 regiuni ce compun consortiul 

- Toscana (Italia), Valencia (Spania), Lisabona si Tagus (Portugalia) si Oltenia 

(Romania) – in domeniul logisticii transportului urban. 

Din prevederea anului 2014 în sumă de 9.460.000 lei, până la data de 30.11.2014 

au fost efectuate plăţi în sumă de 8.505.983 lei.  



Proiectul DOROTHY se afla in implementare. Pana in prezent nu au fost 

efectuate plăţi. Suma de 23.000 lei, prevedere bugetara, reprezintă prefinanţarea 

acordata in cadrul proiectului. 

Pentru proiectul MODERN, suma de 9.437.000 lei reprezintă plata finală 

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. Aceasta suma 

urmeaza a fi transferata pe parcursul anului 2014, conform acordului Comisiei 

Europene, in 2 transe. Până în prezent au fost efectuate plăti in suma totala de 

8.505.983 lei.  

Faţă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile la data de 30 

noiembrie 2014 conform anexei ataşate prezentului raport. 

 
 

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

Director D.E.I.P., 
Larisa Flori 

 

 

 

Intocmit, 

insp. Marius Chetoiu 

 



Nr.  

Lei

Trim I Trim II Trim III Trim IV
Valoare 
achitata

Diferenta 
fata de 

prevederi
Observatii

80.08.01.10 10,000 7,000 3,000 3,000 0 23,000

10.01.13 2,000 0 2,000

20.06.02 3,000 3,000 0 6,000

20.12 4,000 4,000 3,000 3,000 0 14,000

20.03.30 1,000 0 1,000

84.08.50 9,437,000 0 0 0 8,505,983 931,017

55.01.18 2,181,000 1,993,278 187,722

55.02.04 7,256,000 0 6,512,704 743,296
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PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREADERARE

Cap. 80.08. Actiuni generale 
economice, comerciale si de munca 

Suma de 9.437 mii lei reprezinta 
plata finala 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. Aceasta 
suma urmeaza a fi transferata pe 
parcursul anului 2014, conform 
acordului Comisiei Europene, in 2 
transe. Pana la data de 30.11.2014 
au fost efectuate plati in suma 
totala de 8.505.983 lei

Proiect „Development of 
Regional Clusters for 
Research and 
Implementation of 
environmental friendly 
urban logistics - 
DOROTHY”

MODERN (MObility, 
Development and 
Energy use ReductioN - 
Mobilitate, Dezvoltare si 
Reducerea Consumului 
de Energie)

Proiectul se afla in implementare. 
Pana in prezent nu au fost 
efectuate plati. Suma de 23 mii lei, 
prevedere bugetara, reprezinta 
prefinantarea acordata in cadrul 
proiectului

Prevederi

Cap. 84.08.  (Transporturi)
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