
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

            HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 

anul 2012 (decembrie 2012) 
 
 

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

20.12.2012; 
Având în vedere raportul nr.178897/2012 întocmit de Direcţia Economico-

Financiara prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012);  

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 şi 
art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 
 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 
anul 2012 (decembrie 2012), conform anexelor 1 şi 2 care fac 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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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ECONOMICO FINANCIAR Ă 
Nr.178897/13.12.2012 
 
 
 

 
RAPORT 

PRIVIND EXECUłIA BUGETULUI LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2012 

(DECEMBRIE 2012) 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii privind finanŃele publice locale nr. 

273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010 la art.49, alin.12, în lunile 

aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaŃia de a prezenta în 

şedinŃă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităŃile deliberative, execuŃia 

bugetelor întocmite pe cele două secŃiuni. 

ExecuŃia bugetul local al Municipiului Craiova pe 11 luni, defalcat pe cele 

două secŃiuni,  funcŃionare şi dezvoltare, se prezintă astfel: 

- lei - 
DENUMIRE INDICATORI PREVEDERE AN 

2012 
ÎNCASĂRI/ 

PLĂłI  
VENITURI TOTAL, din care: 619.761.100 524.349.699 
-secŃiunea de funcŃionare 378.151.000 350.405.253 
-secŃiunea de dezvoltare 241.610.000 173.944.446 
CHELTUIELI TOTAL, din care: 633.262.100  519.487.506 
-secŃiunea de funcŃionare 378.151.100 349.369.574 
-secŃiunea de dezvoltare 255.111.000 170.117.932 

 

Prevederile bugetului local al Municipiului Craiova pentru veniturile din 

impozite si taxe locale pe anul 2012, au fost de 110.240.000 lei la sectiunea de 

functionare realizarea fiind de  103.333.856  lei, ceea ce reprezinta  93,74 % si de 

869.204 lei faŃă de 712.000 lei cât a fost prevăzut la sectiunea de dezvoltare. 
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VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

 

I.Venituri proprii: 

A) Veniturile fiscale realizate au fost in suma de 87.186.872 lei, pana la data de 30 

noiembrie, fata de 92.431.000 lei suma prevazuta in buget ceea ce reprezinta o 

realizare de 94,33%. 

Veniturile  fiscale au fost realizate si depasite la unele categorii cum ar fi: 

1. Impozitul pe profit  - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 569.000 

lei si s-au incasat 1.048.182 lei in proportie de 184,21%. 

2. Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilo r imobiliare din 

patrimoniul personal - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 3.167.000 lei 

realizandu-se 3.228.099 lei, adică de 101,93%. 

3. Impozitul si taxa pe teren persoane juridice - prevederea bugetara pentru 

anul 2012 a fost de 3.092.000 lei realizandu-se 3.280.558 lei, in proportie de 

106,07%. 

4. Taxele judiciare de timbru alte taxe de timbru - prevederea bugetara pentru 

anul 2012 a fost de 5.807.000 lei, realizandu-se 6.199.398 lei, in proportie de 

106,76%. 

5. Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare- 

prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 1.942.000 lei, realizandu-se 2.406.951 

lei, in proportie de 123,95%. 

6. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 434.000 

lei, realizandu-se 435.794 lei, in proportie de 100,41%. 

Totodata  s-au inregistrat si  nerealizari fata de prevederile bugetare , astfel: 

1. Impozitul pe cladiri persoane fizice - prevederea bugetara pentru anul 2012 a 

fost de 16.178.000 lei, realizandu-se 14.012.210 lei, in proportie de 86,61%. 

2. Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice - prevederea bugetara pentru 

anul 2012 a fost de 35.299.000 lei realizandu-se 33.956.845 lei, adică de 96,20%. 
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3. Impozitul pe teren persoane fizice - prevederea bugetara pentru anul 2012 a 

fost de 4.402.000 lei, realizandu-se 4.021.729 lei, in proportie de 91,36%. 

4. Impozitul pe terenul din extravilan - prevederea bugetara pentru anul 2012 a 

fost de 162.000 lei realizandu -148.586 lei, in proportie de 91,72%. 

5. Alte impozite si taxe pe proprietate - prevederea bugetara pentru anul 2012 a 

fost de 5.274.000 lei realizandu-se 4.278.583 lei, in proportie de 81,12%. 

6. Taxele hoteliere - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 333.000 lei 

realizandu-se 318.292 lei, in proportie de 95,58%. 

7. Impozitul pe spectacole - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 

96.000 lei realizandu-se 49.107 lei, in proportie de doar 51,15%, cuantumul taxei 

depinzand de activitatea unitatilor de profil fiind astfel greu de bugetat. Estimarea 

veniturilor provenite din impozitul pe spectacole se face comparativ cu alŃi ani fiscali. 

8. Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice - 

prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 9.789.000 lei realizandu-se 8.413.967 

lei, in proportie de doar 85,95%.  

9. Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice - 

prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 5.863.000 lei, realizandu-se 5.381.570 

lei, in proportie de doar 91,79%. 

10. Alte impozite si taxe - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 24.000 

lei, realizandu-se 7.001 lei, in proportie de doar 29,17%. 

B) Veniturile nefiscale realizate in anul 2012, pana la data de 1 decembrie, au fost de 

16.146.984 lei fata de 17.809.000 lei suma prevazuta in buget, ceea ce reprezinta o 

realizare de  90,66%, astfel: 

1. Varsamintele din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor 

nationale - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 1.079.000 lei, realizandu-

se 618.558 lei, in proportie de 57,33%. 

2. Veniturile din concesiuni si inchirieri - prevederea bugetara pentru anul 2012 a 

fost de 7.117.000 lei realizandu-se 6.374.347 lei, in proportie de 89,57%. 
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3. Alte venituri din proprietate -  prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 

870.000 lei  realizandu-se 1.061.662 lei, in proportie de 122,03%. 

4. Contributia parintilor sau sustinatorilor legali  pt. intretinerea copiilor in 

crese - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 262.000 lei realizandu-se 

266.607 lei, in proportie de 101,76%. 

5.Veniturile din taxele extrajudiciare de timbru - prevederea bugetara pentru anul 

2012 a fost de 1.703.000 lei realizandu-se 1.443.947 lei, in proportie de 84,79%. 

6. Veniturile din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale  - 

prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 5.537.000 lei realizandu-se 5.090.863 

lei, in proportie de 91,94%. 

7. Alte amenzi, penalitati si confiscari - prevederea bugetara pentru anul 2012 a 

fost de 42.000 lei realizandu-se 96.371 lei, in proportie de 229,45%. 

8. Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive - prevederea bugetara pentru anul 

2012 a fost de 1.000 lei realizandu-se 484 lei, in proportie de doar 48,40%. 

9. Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice - 

prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 909.000 lei realizandu-se 929,156 lei, 

in proportie de 102,22%. Realizarea acestui venit depinde de cuantumul veniturilor 

si/sau disponibilitatilor realizate de catre institutiile publice, venituri din care acestea 

trebuie sa vireze o cota de 50% catre bugetul local. 

10. Taxe speciale - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 199.000 lei 

realizandu-se 218.812 lei, in proportie de 109,96%. 

11. Alte venituri - prevederea bugetara pentru anul 2012 a fost de 90.000 lei 

realizandu-se 46.177 lei, in proportie de 51,31%. 

Concluzionand, realizarea in proportie de 93,74% a bugetului de venituri proprii 

aferente anului 2012 in cadrul sectiunii de functionare, provenind din impozitele si 

taxele locale se datoreaza veniturilor fiscale inregistrate in proportie de 94,33% si 

veniturilor nefiscale in proportie de 90,66% . 

II . Pentru finanŃatea activităŃii Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din 

unităŃile de învăŃământ de pe raza municipiului Craiova se încasează de la DirecŃia de 
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Sănătate Publică Dolj sume înregistrate la veniturile din prestările de servicii. 

Încasarea acestei surse de venit se realizează în funcŃie de nivelul plăŃilor efectuate 

pentru fiecare destinaŃie în parte. 

III. O altă sursă de venit a bugetului local o reprezintă Sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată folosite pentru cheltuielile de personal ale cadrelor didactice din 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu bunurile şi 

serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 

1/2011 şi pentru achitarea drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav. La 30.11.2012 încasările au fost în sumă de 122.380.060 lei şi au avut 

destinaŃiile menŃionate anterior. 

Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale au fost 

realizate în proporŃie de 93 %, respectiv 5.650.509 lei. 

IV. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate 

în proporŃie de 88,67 %, respectiv  134.370.738 lei. Aceste sume reprezintă cota de 

41,75 % din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează venituri în 

unităŃi şi instituŃii de pe raza municipiului Craiova  de către direcŃiile de specialitate 

ale Ministerului FinanŃelor în teritoriu şi virată în fiecare lună pentru luna precedentă 

fiecărei autorităŃi publice locale, conform legislaŃiei în vigoare. 

V. SubvenŃiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporŃie de 29,45 %, din 

prevederea bugetară de 317.000 lei fiind încasată suma de 93.357 lei în primele 11 

luni ale anului 2012, defalcată pe destinaŃii astfel: 

-lei- 

Denumire Prevederi Încasări 

-subvenŃii pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire 

locuinŃe cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 
300.000 79.363 

- subvenŃii  din bugetul de stat pentru finanŃarea 

sănătăŃii 
17.000 13.994 

TOTAL 317.000 93.357 
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VI. La sursa de venit Alte transferuri voluntare, faŃă de prevederea de 76.240.000 

lei s-a încasat de la Ministerul FinanŃelor Publice suma de 76.291.542 lei, 

reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă obiectivului de investiŃii 

„Reabilitarea reŃelei de canalizare şi furnizare de facilităŃi pentru epurarea apelor 

uzate în municipiul Craiova, pentru protecŃia fluviului Dunărea, România” realizat 

din împrumutul ISPA. 

VII. De asemenea, au fost‚ încasate donaŃii şi sponsorizări în sumă de 115.705 lei. 

 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE  

 

Veniturile cuprinse in  aceasta sectiune sunt in cuantum de 869.204 lei, 

structurate astfel: 

1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institut iilor publice sunt de 

177.356 lei. 

2. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 

statului sunt de 570.873 lei. 

3. Depozite speciale pentru constructii locuinte sunt de 120.975 lei. 

La aceste categorii de venituri încasările depăşesc prevederea bugetară, întrucât în 

conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006  privind finantele publice 

locale  modificata si completata prin OG 63/ 30.06.2010, sumele rezultate din 

vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor 

administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind 

in sectiunea de dezvoltare , prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor. 

II.  SubvenŃiile de la alte nivele ale administraŃiei: Sunt subvenŃii de la bugetul de 

stat către bugetele locale necesare susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare şi au fost realizate în procent de 50,79 %, 

din prevederea bugetară de 44.309.000 lei fiind încasată suma de 22.505.599 lei.  

Sumele primite de la UE în contul plăŃilor efectuate au fost în sumă de 

36.824.755 lei faŃă de o prevedere de 84.487.000 lei reprezentând 43,59 %.  
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De asemenea, a fost încasată suma de 3.800.000 lei pentru retehnologizarea 

centralelor termice şi electrice de termoficare. 

La data elaborării bugetului pentru anul 2012 un numar de sapte proiecte se 

aflau in implementare si noua proiecte se aflau in diverse etape de evaluare ca urmare 

a depunerii lor la ADR SV Oltenia, organism intermediar pentru Programul 

Operational Regional. Fondurile pentru executia lucrarilor au fost alocate astfel: 

   � „Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si 

respectiv cu str. Imparatul Traian: pana in prezent s-a încasat contravaloarea 

prefinantarii in suma de 2.686.200 lei, cererea de rambursare nr.1 in suma de 

2.956.750 lei, pentru cheltuielile aferente exproprierii imobilelor afectate de proiect si 

cererea de rambursare nr.2 in suma de 490.369 lei aferenta executiei de lucrari. 

   �”Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere 

Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 strazi”) 

pana la aceasta fiind încasată prefinantarea in valoare de 2.388.530 lei şi parŃial din 

cererea de rambursare nr.1 suma de 12.737.550 lei. 

 � „Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din 

Municipiul Craiova”, în data de 09.09.2011 a fost semnat Contractul de finantare nr. 

2174, procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de lucrari si 

servicii de asistenta tehnica se afla in prezent in derulare. 

     � „Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din Muncipiul 

Craiova (executie+echipamente IT+publicitate finala proiect)” : în luna decembrie 

2011 a fost depusă cererea de rambursare finala, urmand ca pe parcursul anului 2012 

sa fie rambursată suma de 160.000 lei astfel: 49.000 lei de la bugetul de stat si 

respectiv, suma de 111.000 lei de la UE. Avand in vedere prefinantarea de 492.000 

lei nerecuperata, suma de 111.000 lei reprezentand suma de primit de la UE, 

acceptata conform cererii finale depuse, nu va mai fi rambursata, fiind retinuta in 

contul prefinantarii nerecuperate, UAT Mun Craiova trebuind sa restituie suma de 

381.000 lei (492.000 lei – 111.000 lei). Aceasta a fost virata pe parcursul trimestrului 

II al anului 2012. 
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      � „Centru Multifunctional Craiova-Pavilion Central (asistenta 

tehnica+executie)”: de la inceputul executiei lucrarilor (iunie 2011), au fost depuse 

10 cereri de rambursare şi s-au rambursat sumele solicitate aferente primelor şapte 

cereri de rambursare. 

       �„Construirea unui pasaj suprateran în vederea descongestionării traficului 

rutier din Zona Metropolitana Craiova-Realizare Pasaj denivelat suprateran peste 

intersecŃia de la km 0 a Municipiului Craiova in vederea preluării traficului auto pe 

E70, respectiv Calea Bucureşti Bulevardul Nicolae Titulescu (Publicitate +asistenta 

tehnica+executie)”: au fost depuse 7 cereri de rambursare pentru sumele platite, din 

care in anul 2012 s-a rambursat suma de 22.110.692 lei. 

     �”Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea 

traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de 

crestere Craiova (asistenta tehnica si executie)”: procedura de achizitie publica 

pentru atribuirea contractului de lucrari se afla in prezent in derulare. 

    �”Centrul de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri (asistenta tehnica + 

executie)”: procedura de achiziŃie este în derulare. 

   �”Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii(asistenŃă tehnică+execuŃie)”:  

contractul de finanŃare va fi implementat împreună cu comuna Mischii. S-au demarat 

procedurile de publicare a anunŃului de intenŃie pentru achiziŃie publică de lucrări şi  

procedura de achiziŃie publică pentru publicarea comunicatului de presă pentru 

lansarea proiectului. 

    �”Reabilitare Teatru de vară din Parcul Nicolae Romanescu(asistenŃă 

tehnică+execuŃie)”: până la finele anului va fi semnat contractul de finanŃare cu 

Ministerul Dezvoltării. 

    �”Reabiliatre şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnicedin municipiul 

Craiova(aistenŃă tehnică+execuŃie)” până la finele anului va fi semnat contractul de 

finanŃare cu Ministerul Dezvoltării. 



 9 

    �”Bussines Center Sud Craiova (asistenŃă tehnică+execuŃie)”: a fost semnat 

contractul de finanŃare cu MDRT şi ADR Oltenia şi s-au demarat procedurile de 

publicare a anunŃului de intenŃie pentru achiziŃie publică de lucrări. 

    �”Amenajare parcare subterană în zona Teatrului NaŃional(asistenŃă 

tehnică+execuŃie)” până la finele anului va fi semnat contractul de finanŃare cu 

Ministerul Dezvoltării.  

 

��� 

 

ExecuŃia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secŃiuni, la 30.11.2012 luni, 

se prezintă astfel: 

 

CAPITOLUL 51.02 – AUTORIT ĂłI PUBLICE 

ŞI ACłIUNI EXTERNE 

 

SecŃiunea de funcŃionare: 

Acestui capitol i s-a alocat suma de 20.917.000 lei. Pentru cheltuieli de 

personal prevederea este de 14.003.000 lei şi s-au efectuat plăŃi în sumă de 

12.807.876 lei, iar pentru cheltuielile de întreŃinere şi funcŃionare (încălzit, iluminat, 

apă, canal, salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreŃinere şi 

gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei) au fost efectuate plăŃi de 5.098.170 

lei, în raport cu prevederea de 6.937.000 lei.  

SecŃiunea de dezvoltare: 

În cadrul acestei secŃiuni au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de 

4.411.000 lei şi au fost efectuate plăŃi de 791.511  lei pentru achiziŃie servere, licenŃe 

şi achiziŃie teren. 
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CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

 

De la acest capitol se finanŃează, în cadrul secŃiunii de funcŃionare, Serviciul 

Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor. Au fost efectuare plăŃi în sumă de 

560.000 lei sub formă de transferuri curente pentru finanŃarea cheltuielilor de 

personal, dar şi cu bunurile şi serviciile necesare funcŃionării instituŃiei. 

De asemenea, tot de la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”s-au 

finanŃat şi cheltuielile cu alegerile locale organizate în luna iunie a anului curent. 

Astfel, s-a achitat suma de 591.790 lei - cheltuieli de personal pentru indemnizaŃiile 

membrilor şi preşedinŃilor secŃiilor de votare, a indemnizaŃiilor statisticienilor, 

informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar în, precum şi suma de 216.812 lei – 

cheltuieli materiale pentru confecŃionarea ştampilelor birourilor electorale de 

circumscripŃie, ştampilelor de control ale secŃiilor de votare, imprimarea buletinelor 

de vot, transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a 

tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, plata hârtiei 

efectiv consumate la imprimarea buletinelor de vot, confecŃionarea ştampilelor cu 

menŃiunea „VOTAT” şi a timbrelor autocolante, conform legislaŃiei în vigoare. 

 

CAP.55.02-TRANZACłII PRIVIND  DATORIA 

PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI  

 

SecŃiunea de funcŃionare: 

În cadrul acestui capitol se plătesc dobânzile şi comisioanele aferente datoriei 

publice interne şi externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe 

Generale şi Hypo Noe Gruppe Bank AG. Până la 30.11.2012 s-a achitat suma de 

3.920.199 lei. 

De asemenea, conform procedurilor de lucru privind împrumutul, beneficiarul 

final(Compania de Apă) solicită beneficiarului local (Consiliul Local Craiova), 

obligaŃia de plată către furnizor reprezentând TVA, iar după recuperarea contravalorii 
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TVA-ului de la bugetul de stat, Compania de Apă virează sumele respective în contul 

Consiliului Local Craiova în titlul de cheltuieli „Pl ăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent”. Astfel, în acest an până la data de 30.11.2012 a fost 

încasată de la Compania de Apă suma de 1.060.000 lei (înregistrată cu semnul 

minus). 

 

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLIC Ă ŞI SIGURANłĂ NAłIONAL Ă 

 

SecŃiunea de funcŃionare: 

În cadrul acestui capitol, prevederea este de 8.498.000 lei şi s-a plătit suma de 

7.360.000 lei, pentru finanŃarea activităŃii PoliŃiei Locale (pentru plata drepturilor 

salariale ale personalului angajat şi pentru asigurarea bunei funcŃionari a instituŃiei 

menŃionate), iar pentru activitatea de protecŃie civilă a fost achitată suma de 27.341 

lei. 

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂłĂMÂNT 

 

În cadrul acestui capitol se finanŃează drepturile salariale aferente 

personalului din învăŃământul preuniversitar de stat finanŃate integral din taxa pe 

valoare adăugată bunuri şi servicii (utilităŃi, reparaŃii curente la clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea unităŃile din învăŃământul preuniversitar de stat din Municipiul 

Craiova finanŃate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local, dar şi 

din sume defalcate din TVA) şi bursele elevilor finanŃate din venituri poprii.  

SecŃiunea de funcŃionare:   

A fost alocată suma de 142.101.110 lei şi s-au făcut plăŃi în sumă de 

126.757.059 lei, din care: cheltuieli de personal-106.439.890 lei, bunuri si servicii-

19.928.881 lei, precum şi 542.688 lei-pentru bursele elevilor. 

Plati din anii precedenti: 154.400 lei (cu semnul minus). 

SecŃiunea de dezvoltare: 
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Pentru plata lucrărilor efectuate la obiective de investiŃii aflate în derulare la 

Colegiul „Ştefan Odobleja”, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Teoretic Adventist,  

GrădiniŃa Nicolae Romanescu, GrădiniŃa Tudor Vladimirescu, GrădiniŃa CăsuŃa cu 

Poveşti, GrădiniŃa Piticot, GrădiniŃa Sf.Lucia s-au achitat până la 30.11.2012 suma de 

3.493.714 lei. 

În cadrul titlul 56 „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile 

(FEN) postaderare”, sunt finanŃate 4 proiecte cu o prevedere la 12 luni de 4.262.000 

lei, din care s-a achitat până la 30.11.2012 suma de 1.817.388 lei, după cum urmează: 

-1.094.981 lei pentru proiectul „ Şcoală după şcoală – o modalitate de învăŃare” 

implementat de către de Liceul Tehnologic Transporturi Auto Craiova; 

- 499.000 lei pentru „Acces la educaŃie de calitate şi competenŃe cheie pentru elevii 

din grupurile dezavantajate” implementat de către Liceul Tehnologic„Matei 

Basarab”; 

172.448 lei pentru proiectul „CompetenŃe profesionale dobândite la şi pentru locul 

de muncă”, „Parteneriat activ pentru o integrare reuşită pe piaŃa muncii”, „Calea 

spre piaŃa muncii”şi „Pa şi spre viitor”, în care este partener Colegiul „Ştefan 

Odobleja; 

-50.959 lei pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Colegiul NaŃional Elena 

Cuza”, lucrările fiind efectuate, plătite şi recepŃionate. 

 

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE 

 

SecŃiunea de funcŃionare:   

Prevederea pentru acest capitol este de 12.770.990 lei, din care a fost achitată 

până la data de 30.11.2012 suma de 11.374.568 lei, astfel: 
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- transferuri curente pentru unităŃile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul 

Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie şi Spitalul Clinic 

de Boli InfecŃioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” în sumă de 5.831.983 lei; 

- cheltuieli cu salariile pentru personalul din cabinetele medicale şi de medicină 

dentară din unităŃile de învăŃământ din Municipiul Craiova şi pentru mediatorul 

sanitar în suma de 5.468.363 lei; 

- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităŃile 

de învăŃământ din Municipiul Craiova şi pentru transportul donatorilor de sânge din 

localitatea de domiciliu până la centrul de recoltare Craiova în sumă de 93.320 lei. 

- sume ce reprezintă drepturi salariale recuperate de la CASS Dolj acordate pentru 

concedii în anul precedent şi recuperate în anul curent(cu semnul minus) 19.098 lei. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

În cadrul acestei secŃiuni au fost efectuate plăŃi în sumă de 1.468.000 lei pentru 

finalizarea lucrărilor de extindere la Centrul de Sănătate Mintală şi pentru achiziŃia şi 

montarea unei centrale termice la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, cât şi 

pentru studiul de fezabilitate la cladirea maternităŃii din cadrul Spitalului Clinic 

Municipal Filantropia. 

 

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

 

SecŃiunea de funcŃionare: 

Din prevederea anuala de 35.623.000 lei s-au efectuat plăŃi în sumă de 

29.250.466 lei, astfel: 

   * transferuri pentru institu Ńiile de cultură şi sport din Municipiul Craiova  

după cum urmează:  

- Teatrul Liric „Elena Teodorini” - 3.834.000 lei;  

- Teatrul de Copii şi Tineret”Colibri” - 773.000 lei; 

 - Filarmonica „Oltenia” - 3.560.000 lei;  

- Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” - 936.000 lei;  
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- Casa de Cultura „Traian Demetrescu” - 244.000 lei; 

-  Sport Club Municipal Craiova - 5.443.000 lei. 

  * întreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement: 

s-a cheltuit până la 30.11.2012 suma de 14.193.466 lei pentru următoarele activităŃi 

finanŃate în cadrul acestui subcapitol: activitatea de amenajare, intretinere şi 

infrumuseŃare zone verzi ; activitatea de administrare a Grădinii Zoologice; 

activitatea de administrare şi întreŃinere a celor 4 cimitire; lucrări de reparaŃii, 

întreŃinere, înlocuire reŃea hidranŃi de grădină, montare de gard pe domeniul public, 

întreŃinere şi reparaŃii locuri de joaca, montare şi reparare bănci de agrement, 

funcŃionare şi întreŃinere fântâni arteziene; obiecte de inventar;  

SecŃiunea de dezvoltare: 

               - La titlul 56 pentru lansarea proiectului „Craiova Water Park-Complex de 

agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” a fost achitată 

contravaloarea comunicatului de presă în sumă de 564 lei. Alte plăŃi nu au fost 

efectuate deoarece procedura de achiziŃie publică pentru atribuirea contractelor de 

lucrări şi servicii de asistenŃă tehnică se află în derulare. 

 

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ 

 

SecŃiunea de funcŃionare :  

     La acest capitol  prevederea a fost de 26.173.000 lei şi au fost efectuate plăŃi 

de 21.851.922 lei, finanŃându-se următoarele activităŃi : 

♦ ajutoare de urgenŃă, ajutoare de deces şi ajutoare băneşti pentru încălzirea 

locuinŃelor cu lemne - 83.583 lei; 

♦ înhumari – 11.571 lei; 

♦ ajutorul bănesc pentru  încălzirea locuinŃei cu lemne pentru persoanele cu venituri 

mici care nu sunt beneficiare de venit minim garantat – 79.363 lei; 

♦ ajutoare pentru încălzirea locuinŃei energie termică furnizată în sistem centralizat – 

6.000.000 lei; 
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♦ drepturile salariale şi indemnizaŃiile persoanelor cu handicap grav – 8.190.592 lei; 

♦ abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova, 

persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenŃilor personali ai acestora- 

1.552.860 lei; 

♦ Căminul  pentru Persoane Vârstnice  - 3.644.000 lei; 

♦ AsociaŃia „The European House” – 110.000; 

♦ Centrul de Zi Dr. Innocenzo Fiore – 8.000 lei; 

♦ Centrului Social de UrgenŃă Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din 

municipiul Craiova – 275.000 lei; 

♦ Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova – 323.720 lei; 

♦ Centrul de Zi-Sprijin pentru Vârstnicii abandonaŃi de familie – 24.665 lei; 

♦ activitatea de protecŃie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap – 536.229 

lei; 

♦ Serviciul Public Creşe, Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din UnităŃile de 

ÎnvăŃământ din Municipiul Craiova – 1.044.275 lei şi plăŃi din anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 31.936 lei 

reprezentând concedii medicale plătite în anul anterior şi recuperate în anul curent de 

la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

Pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Căminul pentru persoane 

vârstnice în municipiul Craiova-proiectare”s-au achitat avize reînnoire CU in suma 

de 497 lei la proiectul de reabilitare a Căminului de bătrâni.  

 

CAPITOLUL 70.02 – LOCUIN łE, SERVICII 

ŞI DEZVOLTARE PUBLIC Ă 

 

De la acest capitol se finanŃează următoarele subcapitole: iluminatul public, 

alimentările cu apă şi amenajările hidrotehnice, sistematizarea circulaŃiei, precum şi 
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MRD - Fond de Rezervă pentru Dezvoltarea, ÎntreŃinerea şi Înlocuirea Mijloacelor 

Fixe. 

SecŃiunii de funcŃionare: 

Din prevederea anuală de 11.308.000 mii lei s-au efectuat plăŃi de 9.398.444 

mii lei  pentru:  

-facturi restante din anul 2011; lucrări de menŃinere şi întreŃinere a Sistemul de 

Iluminat; energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare; lucrări de 

asistenŃă tehnică, de montare-demontare instalaŃii iluminat festiv, achiziŃie şi montat 

stâlpi şi indicatoare rutiere, achiziŃie balize, vopsire borduri şi elemente de delimitare 

a carosabilului, lucrări de întreŃinere a semafoarelor şi taxe ANRSC. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

Prevederile bugetare pe anul 2012 la titlul „Cheltuieli de capital” au fost de 

14.292.000 lei şi s-au efectuat plăŃi în sumă de 11.849.094 lei, pentru următoarele 

obiective de investiŃii, după cum urmează: 

-pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare şi extinderea sistemului de iluminat 

public” , a fost plătită suma de 9.638.107 lei;  

-pentru “Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate” s-a achitat suma de 

23.952 lei; 

-pentru obiectivul de investiŃii “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar” s-a 

achitat suma de 660.299 lei, contractul fiind în derulare; 

-reabilitare conductă Izvarna, zona Vart şi înlocuire conduct Bordei s-a plătit suma de 

1.905 lei; 

- extindere cimitir Ungureni – avize +exec. Suma de 1.012.117 lei; 

- semaforizări str. Henry Ford - acces parcare Ford şi intersecŃia str.Caracal cu 

str.Gh.ChiŃu s-a plătit suma de 512.714 lei; 

Pentru celelalte obiective de investiŃii cuprinse la acest capitol de cheltuieli nu 

au fost efectuate plăŃi deoarece procedurile de achiziŃie sunt în curs de derulare.  

          La titlul 55 „alte transferuri”, din prevederea aferentă anului 2012 de 1.316.000 

lei, s-a virat suma de 1.315.738 lei reprezentând contribuŃia Consiliului Local 
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Craiova pe anul 2012 la cofinanŃarea proiectului „Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Dolj” . 

 

CAPITOLUL 74.02 – PROTECłIA MEDIULUI  

 

SecŃiunea de funcŃionare: 

Suma prevăzută la acest capitol pe anul 2012 este de 24.143.000 lei, din care s-

au efectuat plăŃi de 21.375.359 lei. 

A) activitatea de salubrizare: 

Pentru această activitate s-a consumat suma de 18.085.258 lei pentru 

următoarele activităŃi de salubrizare(măturat manual căi publice, întreŃinerea manuală 

a curăŃenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa de 

gunoi a reziduurilor stradale); deszăpezire cu utilaje proprii şi închiriate; ecarisaj; 

servicii de producŃie şi difuzare spoturi publicitare. 

B) activitatea de canalizare şi tratarea apelor reziduale: 

Pe anul 2012 în cadrul activităŃii de canalizare şi tratare a apelor reziduale a 

fost achitată suma  3.284.086 lei pentru: facturi restante din anul 2011; consum de 

apă fântâni şi cişmele de pe domeniul public; preluare ape meteorice în sistemul de 

canalizare; 

C) activitatea de colectare şi tratare a deşeurilor : la acest subcapitol a fost 

alocată pe anul 2012 suma de lei şi s-au efectuat plăŃi de 6.015 lei pentru campania de 

colectare a deşeurilor de echipamente electrice prin achiziŃionarea de afişe publicitare 

şi bannere de exterior. 

SecŃiunea de dezvoltare: 

La această secŃiune s-au achitat următoarele obiective:  

-„Reabilitarea reŃelei de canalizare şi furnizare de facilităŃi pentru epurarea apelor 

uzate în municipiul Craiova, pentru protecŃia fluviului Dunărea, România”-  

76.021.322 lei; 
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-„ Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces şi dotare cu eurocontainere 

pentru colectare selectivă (PT+exec) -100 lei;   

-„SF amenajare adăpost pentru câini” – 47.200 lei; 

- „ SF amenajare canal CorniŃoiu, tronsoanele cuprinse între str. G.Enescu şi str. 

Dacia şi str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str. 

Pârâului” -80.600 lei; 

- „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră cartier Rovine II din Municipiul 

Craiova” - 1.307 lei . 

 

CAPITOLUL 80.02 – ACłIUNI GENERALE ECONOMICE, 

COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 

 

SecŃiunea de dezvoltare: 

În cadrul acestui capitol sunt finanŃate proiecte cu finanŃare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare. Creditele bugetare aprobate au fost în sumă de 

21.368.000 lei, din care s-au efectuat plăŃi de 6.366.836 lei, pentru următoarele 

proiecte: 

 -„Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central”(asistenta tehnica+executie); 

 -„Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenŃă în afaceri Craiova 

(proiectare+asistenŃă tehnică+execuŃie)”;    

 -„Centrul de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi 

inovare(proiectare)”; 

 -„BUSINESS Center SUD Craiova (proiectare)” ; 

-„Reabilitare şi modernizareColegiul NaŃional Elena Cuza din Municipiul 

Craiova(execuŃie+echipamente IT+publicitate finală proiect)”. 
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CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 

 

SecŃiunea de funcŃionare: 

Având în vedere prevederile HCL nr. 415/2011, prin care s-a aprobat 

suportarea de la bugetul local a diferenŃei între preŃul de producere, transport, 

distribuŃie a energiei termice şi preŃul de facturare către populaŃie a fost prevăzută şi 

achitată integral până la 30 noiembrie suma de 13.638.556 lei. 

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI 

SecŃiunea de funcŃionare: 

 La până la data de 30.11.2012 au fost efectuate plăŃi în sumă de 71.497.250 lei 

pentru următoarele lucrări:  

- lucrări de reparaŃii, reabilitare  şi modernizare străzi, alei, trotuare şi parcări 

executate de S.C.DELTA ACM 93 SRL Bucureşti;  

- pentru  lucrări de întreŃinere şi reparare cu îmbrăcăminŃi din piatră brută pentru 

străzile  Şoimului, Corneşului, Tismana, CălmăŃui, Paroşeni şi Aleile Tismana, 2 

Roznov, 2 Tismana executate de către RAADPFL Craiova;  

În baza deconturilor întocmite de către de Regia de Transport a Municipiului 

Craiova conform HCL nr.81/2012 privind acordarea de facilităŃi pe mijloacele de 

transport în comun ale Regiei Autonome de Transport pentru anumite categorii de 

persoane (elevi,studenŃi,pensionari) a fost achitată suma de 2.752.656 lei.  

Pentru proiectul „MODERN” (MObility, Development and Energy use 

ReductioN) a fost plătită suma de 47.970 lei contribuŃia proprie a Consiliului Local al 

municipiului Craiova la  

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale 

în scopul realizării unor obiective de investiŃii de interes public local, au fost 

rambursate rate de capital în sumă de 3.041.802 lei. 

PlăŃile efectuate in anii precedenŃi şi recuperate în anul curent în sumă de 

244.809 lei, reprezentând sume plătite necuvenit pentru lucrări la reabilitate a 
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străzilor, efectuate în  perioada august-noiembrie 2010 şi recuperate în anul curent 

(înregistrate cu semnul minus). 

SecŃiunea de dezvoltare: 

În cadrul „cheltuielilor de capital” au fost efectuate următoarele plăŃi: 

- proiect tehnic în valoare de 607 lei pentru realizarea unui sens giratoriu la 

intersecŃia strazilor Bibescu, LibertăŃii şi Madona Dudu;  

- reabilitare şi modernizare str. Fulger - 2.795.841 lei; 

- pentru proiectul MODERN” a fost achitată suma de 60.000 lei pentru obiectivul de 

investiŃii „Achizi Ńie cu montaj bariere automate (3buc.), contractul fiind finalizat; 

-s-au achitat, de asemenea, avizele pentru obiectivele „Pod rutier peste calea ferată 

Melineşti” şi „Pasaj rutier Electroputere” – 2.410 lei. 

În ceea ce priveşte titlul 56 „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea anului 2012 de 107.567.000 lei s-

a achitat suma de 63.184.085 lei pentru următoarele proiecte: „Pasaj denivelat 

subteran, pe sub intersecŃia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi respectiv cu str. 

Impăratul Traian”:  „Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al 

municipiului Craiova (Publicitate +asistenta tehnica+executie)”;„Reabilitarea 

infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de creştere Craiova, în 

vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova (6 străzi)”  ; „Amenajare 

parcare subterana (proiectare)”; „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul 

Craiova (proiectare)”; „Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru 

fluidizarea traficului forŃei de muncă între cele două platforme industriale ale 

Polului de creştere Craiova (asistenŃă tehnică şi execuŃie)” . 

MenŃionăm că, la întocmirea acestui raport s-a Ńinut cont de execuŃia la data 

de 30.11.2012 urmând a se efectua încasări şi plăŃi şi în cursul lunii decembrie. În 

conformitate cu prevedrile art.57 din Legea finanŃelor publice locale 273/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare, conturile anuale de execuŃie ale bugetelor vor 

fi prezentate spre aprobare Consiliului Local până la data de 31.05.2013. 
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FaŃă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, 

conform anexelor 1,2 şi a notelor de fundamentare ataşate la prezentul raport. 

 

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 

Primar, 

Lia OlguŃa Vasilescu 

   

   

Director executiv,  Şef serviciu, 

Nicolae Pascu  Daniela Militaru 

 



Serviciul Investitii si Achizitii
Nr. 173817/12.12.2012

- lei -

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 51 anuale achitata faŃă de prev.

Achizitie servere 73.000 72.788 212
economie dupa derularea 
procedurii de achizitie

Achizitie teren cu S 709 mp, str.
Ecaterina Teodoroiu nr. 21 (fost 19 bis)

700.000 697.725 2.275

Suma de 697,725 mii lei 
reprezinta prima rata; rata a 
doua se va plati in anul 2013 
in valoare de 235 mii lei

Achizitii licente 21.000 20.998 2
economie dupa derularea 
procedurii de achizitie

Achizitie cu montaj sistem pentru topirea 
ghetii si zapezii de pe acoperis, stresini,
jgheaburi si burlane la imobilul din str.
A.I.Cuza nr. 7 Craiova

60.000 0 60.000
timp insuficient pentru 
demararea procedurii de 
achizitie

Achizitie soft patrimoniu 70.000 0 70.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Aport al CLM Craiova pentru autoritatea
delegata in vederea capitalizarii
operatorului din contractul de delegare
capital social pentru Compania de Apa
Oltenia

3.486.000 0 3.486.000 urmeaza plata 

Aport capital social SC Termo 1.000 0 1.000 urmeaza plata 

TOTAL CAP. 51 4.411.000 791.511 3.619.489

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 65 achitata faŃă de prev.

C.N. Carol I – (PMC): Reabilitare si
consolidare corp central C.N. Carol I
si Teatrul Liric (reactualizare E.T.)

50.000 0 50.000
s-a primit documentatia; 
urmeaza receptia, respectiv 
plata

Liceul cu program sportiv P.Triscu
(PMC): Achizitie cu montaj tamplarie
PVC – corp B situat in str. T.
Vladimirescu nr. 9 (cofinantare prin
Programul Natiunilor Unite Pentru
Dezvoltare)

26.000 0 26.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

TOTAL CAP. 65 76.000 0 76.000

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 66 achitata faŃă de prev.

S.F. Construire corp Spital Clinic
Municipal Filantropia 

70.000 0 70.000 s-a demarat procedura de 
achizitie

TOTAL CAP. 66 70.000 0 70.000

   RAPORT DE PERFORMANTA
(executia bugetara)

01 decembrie-2012

CHELTUIELI EVIDENTIATE IN BUGET

1 FP-59-05, vers. 01



Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 67 achitata faŃă de prev.

Remenajare locuri de joaca pentru
copii in municipiul Craiova
(ET+DALI)

10.000 0 10.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Remenajare locuri de joaca pentru
copii in municipiul Craiova (PT+ex.)

75.000 0 75.000 Contract in derulare

Consolidare zid de sprijin Cimitirul
Sineasca din Mun. Craiova
(E.T.+D.A.L.I.)

10.000 0 10.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Reamenajare Gradina Zoologica
Craiova (P.T.)

57.000 0 57.000
se pregatesc documentele 
pentru demararea procedurii 
de achizitie (obtinere avize)

TOTAL CAP. 67 152.000 0 152.000

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

70 achitata faŃă de prev.

Reabilitarea, modernizarea si extinderea
sistemului de iluminat public in mun.
Craiova 

10.338.000 9.638.107 699.893
Contract in derulare/ Serv. 
Gospod. Comunala

Achizitie cu montaj structuri luminoase 83.000 0 83.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Reabilitare termica a cladirilor de locuit
multietajate, et.I (executie)

26.000 23.952 2.048
economie dupa derularea 
contractului

S.F. Locuinte colective cu regim de
inaltime maxim P+10, str. Dimitrie
Gerota nr.2

70.000 0 70.000 s-a demarat procedura de 
achizitie

Reabilitare termica a cladirilor de
locuit multietajate, et.II(Subsecvent 1,
A.E.+E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

412.000 0 412.000 Contract in derulare

Reabilitare conducta Izvarna –
Craiova, zona Vart (PT)

29.000 303 28.697 s-a demarat procedura de 
achizitie

Inlocuire conducta – statia Bordei
(PT)

32.000 1.602 30.398 s-a demarat procedura de 
achizitie

Extindere Cimitir Ungureni (avize +
ex.)

1.687.000 1.012.117 674.883
Contract finalizat; urmeaza 
receptia, respectiv plata

Semaforizare str. Henry Ford – acces
parcarea Ford (P.T.+ ex.)

641.000 511.958 129.042
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Semaforizare intersectia str. Caracal
cu str. Gh. Chitu (P.T.+ ex.)

1.000 756 244

S-a renuntat la rectificarea 
bugetului din iulie 2012; 
suma de 756 lei reprezinta 
avize obtinute; s-a realizat SF; 
HCL 132/2012

Cadastru de specialitate imobiliar-
edilitar si realizarea sistemului
informational privind constituirea
bancii de date urbane in municipiul
Craiova

918.000 660.299 257.701
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata
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Realizare PUG Municipiul Craiova 1.000 0 1.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
249.000 lei; pt.diferenta de 
1.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini; fondurile diminuate 
vor fi alocate in anul 2013/ 
Directia Urbanism 

Reactualizare PUZ str. Spaniei 1.000 0 1.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
99.000 lei; pt.diferenta de 
1.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini; fondurile diminuate 
vor fi alocate in anul 2013/ 
Directia Urbanism 

Reactualizare PUZ Romanescu-
Hipodrom

1.000 0 1.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
15.000 lei; pt.diferenta de 
1.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini; fondurile diminuate 
vor fi alocate in anul 2013/ 
Directia Urbanism 

Realizare PUD zona Spital Clinic
Municipal Filantropia

25.000 0 25.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
52.000 lei; pt.diferenta de 
25.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini/ Directia Urbanism 

Realizare PUZ – Restudierea
functionalitatii si a reglementarilor
urbanistice din zona cuprinsa intre str.
Raului, str. Dimitrie Gerota, str. C-tin
Severeanu

13.000 0 13.000
se pregatesc documentele 
pentru demararea procedurii 
de achizitie (obtinere avize)

Elaborare PUZ si Studii de
Prefezabilizate privind realizarea unui
inel rutier perimetral interior in
Municipiul Craiova

1.000 0 1.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
99.000 lei; pt.diferenta de 
1.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini; fondurile diminuate 
vor fi alocate in anul 2013/ 
Directia Urbanism 

PUZ Zona cuprinsa intre Centura de
Nord a Craiovei – Aleea I Simnic –
Triaj C.F.  C.E.T. Craiova

13.000 0 0

se pregatesc documentele 
pentru demararea procedurii 
de achizitie (obtinere plan 
cadastral, documentatia 
urbanistica)

TOTAL CAP.  70 14.292.000 11.849.094 2.442.906
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Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

74 achitata faŃă de prev.

S.F.  Amenajare adapost pentru caini 48.000 47.200 800
economie dupa derularea 
procedurii de achizitie

Amenajare adapost pentru caini
(PT+ex.)

750.000 0 750.000 Contract in derulare

Imprejmuire platforme de gunoi cu
monitorizare acces si dotare cu
eurocontainere pentru colectare selectiva
(P.T.+executie)

225.000 100 224.900 Contract in derulare

Refacere harti strategice de zgomot in
municipiul Craiova

150.000 0 150.000
Contract in derulare; termen 
de finalizare 07.07.2013

Reabilitarea retelei de canalizare si
furnizarea de facilitati pentru epurarea
apelor uzate in mun. Craiova, pentru
protectia fluviului Dunarea, Romania
(TVA Ministerul Finantelor Publice)

76.240.000 76.021.322 218.678
Contract in derulare/ Serv. 
Contabilitate 

S.F. Alimentare cu apa potabila si retele
de canalizare ape pluviale pe zona
delimitata de strazile: Brestei,
Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si
Brezei

40.000 0 40.000 Contract in derulare

SF Alimentare cu apa si canalizare
pluviala cartier Veterani

25.000 0 25.000 Contract in derulare

Alimentare cu apa si canalizare menajera
cartier Rovine II din Municipiul Craiova
(P.T.)

2.000 1.307 693

trebuie analizata oportunitatea 
derularii investitiei, fiind 
conditionata de realizarea mai 
intai a urmatoarelor obiective de 
investitii: alimentarea cu apa pe 
str. Fermierului si alei, etapa II 
– prelungirea conductei de 
alimentare cu apa pe str. 
Brestei, pana la intersectia cu 
str. Brezei si statia de pompare 
pentru cartierul Izvorul Rece si 
zona de vest, acestea nefiind 
realizate pana in prezent. 

SF Amenajare canal Cornitoiu,
tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G.
Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si
str. Bariera Valcii, si preluarea
izvoarelor costiere str. Paraului

81.000 80.600 400
economie dupa derularea
procedurii de achizitie

TOTAL CAP. 74 77.561.000 76.150.529 1.410.471

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 81 achitata faŃă de prev.

Modernizare puncte termice in mun.
Craiova, proiectare, automatizare,
contorizare, inlocuire utilaje,
echipamente si instalatii – PT+ex.
(R.A.Termoficare)

4.774.000 172.067 4.601.933 contract in derulare 
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Modernizare sistem centralizat de
distributie a energiei termice la
consumatorii finali din mun. Craiova –
PT+ex. (R.A.Termoficare)

2.000.000 0 2.000.000
procedura de achizitie este in 
derulare; urmeaza semnarea 
contractului

TOTAL CAP. 81 6.774.000 172.067 6.601.933

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 84 achitata faŃă de prev.

Realizarea unui sens giratoriu la
intersectia strazilor: Libertatii,
Madona Dudu si Bibescu (P.T.)

1.000 607 393

S-a renuntat la rectificarea 
bugetului din oct. 2012; suma 
de 607 lei reprezinta avize 
obtinute; s-a realizat SF; HCL 
102/2011

Reabilitare si modernizare str. Fulger
(PT+ex.)

2.836.000 2.795.841 40.159
economie dupa derularea 
contractului

Reabilitare str. Targului (avize +
acorduri)

2.000 0 2.000
timp insuficient pentru 
demararea procedurii de 
achizitie

Reabilitare str. Popoveni (avize +
acorduri)

2.000 0 2.000
timp insuficient pentru 
demararea procedurii de 
achizitie

Reabilitare str. Dr. C-tin Angelescu
(avize + acorduri)

2.000 0 2.000
timp insuficient pentru 
demararea procedurii de 
achizitie

Achizitie cu montaj bariere automate
(3 buc.)  – prin Proiectul MODERN

60.000 60.000 0 Contract finalizat

Pod rutier peste calea ferata drum
Melinesti (P.T.)

2.000 1.196 804

S-a renuntat la rectificarea 
bugetului din oct. 2012; suma 
de 1196 lei reprezinta avize 
obtinute); s-a realizat SF; 
HCL 102/2012

Pasaj rutier Electroputere (P.T.) 82.000 1.214 80.786
procedura de achizitie este in 
derulare  

TOTAL CAP. 84 2.987.000 2.858.858 128.142

TOTAL GENERAL 106.323.000 91.822.059 14.500.941

Sef Serviciu Investitii si Achizitii , Intocmit,
Anamaria Mihaela Covaci Laura Georgescu
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Serviciul Investitii si Achizitii
Nr. 173817/12.12.2012

- lei -

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 51 anuale achitata faŃă de prev.

Achizitie servere 73.000 72.788 212
economie dupa derularea 
procedurii de achizitie

Achizitie teren cu S 709 mp, str.
Ecaterina Teodoroiu nr. 21 (fost 19 bis)

700.000 697.725 2.275

Suma de 697,725 mii lei 
reprezinta prima rata; rata a 
doua se va plati in anul 2013 
in valoare de 235 mii lei

Achizitii licente 21.000 20.998 2
economie dupa derularea 
procedurii de achizitie

Achizitie cu montaj sistem pentru topirea
ghetii si zapezii de pe acoperis, stresini,
jgheaburi si burlane la imobilul din str.
A.I.Cuza nr. 7 Craiova

60.000 0 60.000
timp insuficient pentru 
demararea procedurii de 
achizitie

Achizitie soft patrimoniu 70.000 0 70.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Aport al CLM Craiova pentru autoritatea
delegata in vederea capitalizarii
operatorului din contractul de delegare
capital social pentru Compania de Apa
Oltenia

3.486.000 0 3.486.000 urmeaza plata 

Aport capital social SC Termo 1.000 0 1.000 urmeaza plata 

TOTAL CAP. 51 4.411.000 791.511 3.619.489

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 65 achitata faŃă de prev.

C.N. Carol I – (PMC): Reabilitare si 
consolidare corp central C.N. Carol I
si Teatrul Liric (reactualizare E.T.)

50.000 0 50.000
s-a primit documentatia; 
urmeaza receptia, respectiv 
plata

Liceul cu program sportiv P.Triscu
(PMC): Achizitie cu montaj
tamplarie PVC – corp B situat in str.
T. Vladimirescu nr. 9 (cofinantare
prin Programul Natiunilor Unite
Pentru Dezvoltare)

26.000 0 26.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

TOTAL CAP. 65 76.000 0 76.000

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 66 achitata faŃă de prev.

S.F. Construire corp Spital Clinic
Municipal Filantropia 

70.000 70.000
s-a demarat procedura de 
achizitie

TOTAL CAP. 66 70.000 0 70.000

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 67 achitata faŃă de prev.

Remenajare locuri de joaca pentru
copii in municipiul Craiova
(ET+DALI)

10.000 0 10.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

   RAPORT DE PERFORMANTA
(executia bugetara)

01 decembrie-2012

CHELTUIELI EVIDENTIATE IN BUGET
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Remenajare locuri de joaca pentru
copii in municipiul Craiova 

75.000 0 75.000 Contract in derulare

Consolidare zid de sprijin Cimitirul
Sineasca din Mun. Craiova
(E.T.+D.A.L.I.)

10.000 0 10.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Reamenajare Gradina Zoologica
Craiova (P.T.)

57.000 0 57.000
se pregatesc documentele 
pentru demararea procedurii 
de achizitie (obtinere avize)

TOTAL CAP. 67 152.000 0 152.000

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

70 achitata faŃă de prev.

Reabilitarea, modernizarea si extinderea
sistemului de iluminat public in mun.
Craiova 

10.338.000 9.638.107 699.893
Contract in derulare/ Serv. 
Gospod. Comunala

Achizitie cu montaj structuri luminoase 83.000 0 83.000
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Reabilitare termica a cladirilor de locuit
multietajate, et.I (executie)

26.000 23.952 2.048
economie dupa derularea 
contractului

S.F. Locuinte colective cu regim de
inaltime maxim P+10, str. Dimitrie
Gerota nr.2

70.000 0 70.000 s-a demarat procedura de 
achizitie

Reabilitare termica a cladirilor de
locuit multietajate, et.II(Subsecvent 1,
A.E.+E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

412.000 0 412.000 Contract in derulare

Reabilitare conducta Izvarna –
Craiova, zona Vart (PT)

29.000 303 28.697
s-a demarat procedura de 
achizitie

Inlocuire conducta – statia Bordei
(PT)

32.000 1.601 30.399
s-a demarat procedura de 
achizitie

Extindere Cimitir Ungureni (avize +
ex.)

1.687.000 1.012.117 674.883
Contract finalizat; urmeaza 
receptia, respectiv plata

Semaforizare str. Henry Ford – acces 
parcarea Ford (P.T.+ ex.)

641.000 511.958 129.042
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Semaforizare intersectia str. Caracal
cu str. Gh. Chitu (P.T.+ ex.)

1.000 756 244

S-a renuntat la rectificarea 
bugetului din iulie 2012; suma 
de 756 lei reprezinta avize 
obtinute; s-a realizat SF; HCL 
132/2012

Cadastru de specialitate imobiliar-
edilitar si realizarea sistemului
informational privind constituirea
bancii de date urbane in municipiul
Craiova

918.000 660.299 257.701
s-a efectuat receptia; urmeaza 
plata

Realizare PUG Municipiul Craiova 1.000 0 1.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
249.000 lei; pt.diferenta de 
1.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini; fondurile diminuate 
vor fi alocate in anul 2013/ 
Directia Urbanism 

Reactualizare PUZ str. Spaniei 1.000 0 1.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
99.000 lei; pt.diferenta de 
1.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini; fondurile diminuate 
vor fi alocate in anul 2013/ 
Directia Urbanism 
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Reactualizare PUZ Romanescu-
Hipodrom

1.000 0 1.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
15.000 lei; pt.diferenta de 
1.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini; fondurile diminuate 
vor fi alocate in anul 2013/ 
Directia Urbanism 

Realizare PUD zona Spital Clinic
Municipal Filantropia

25.000 0 25.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
52.000 lei; pt.diferenta de 
25.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini/ Directia Urbanism 

Realizare PUZ – Restudierea
functionalitatii si a reglementarilor
urbanistice din zona cuprinsa intre
str. Raului, str. Dimitrie Gerota, str.
C-tin Severeanu

13.000 0 13.000
se pregatesc documentele 
pentru demararea procedurii 
de achizitie (obtinere avize)

Elaborare PUZ si Studii de
Prefezabilizate privind realizarea
unui inel rutier perimetral interior in
Municipiul Craiova

1.000 0 1.000

Nota justificativa de 
diminuare fonduri, respectiv 
99.000 lei; pt.diferenta de 
1.000 lei se va demara 
procedura de achizitie; se afla 
in faza de elaborare caiet de 
sarcini; fondurile diminuate 
vor fi alocate in anul 2013/ 
Directia Urbanism 

PUZ Zona cuprinsa intre Centura de
Nord a Craiovei – Aleea I Simnic –
Triaj C.F.  C.E.T. Craiova

13.000 0 0

se pregatesc documentele 
pentru demararea procedurii 
de achizitie (obtinere plan 
cadastral, documentatia 
urbanistica)

TOTAL CAP.  70 14.292.000 11.849.094 2.442.906

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

74 achitata faŃă de prev.

S.F.  Amenajare adapost pentru caini 48.000 47.200 800
economie dupa derularea 
procedurii de achizitie

Amenajare adapost pentru caini (PT+ex.) 750.000 0 750.000 Contract in derulare

Imprejmuire platforme de gunoi cu
monitorizare acces si dotare cu
eurocontainere pentru colectare selectiva
(P.T.+executie)

225.000 100 224.900 Contract in derulare

Refacere harti strategice de zgomot in
municipiul Craiova

150.000 0 150.000
Contract in derulare; termen 
de finalizare 07.07.2013

Reabilitarea retelei de canalizare si
furnizarea de facilitati pentru epurarea
apelor uzate in mun. Craiova, pentru
protectia fluviului Dunarea, Romania

(TVA Ministerul Finantelor
Publice)

76.240.000 76.021.322 218.678
Contract in derulare/ Serv. 
Contabilitate 
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S.F. Alimentare cu apa potabila si retele
de canalizare ape pluviale pe zona
delimitata de strazile: Brestei,
Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si
Brezei

40.000 0 40.000 Contract in derulare

SF Alimentare cu apa si canalizare
pluviala cartier Veterani

25.000 0 25.000 Contract in derulare

Alimentare cu apa si canalizare menajera
cartier Rovine II din Municipiul Craiova
(P.T.)

2.000 1.307 693

trebuie analizata oportunitatea 
derularii investitiei, fiind 
conditionata de realizarea mai 
intai a urmatoarelor obiective 
de investitii: alimentarea cu 
apa pe str. Fermierului si alei, 
etapa II – prelungirea 
conductei de alimentare cu 
apa pe str. Brestei, pana la 
intersectia cu str. Brezei si 
statia de pompare pentru 
cartierul Izvorul Rece si zona 
de vest, acestea nefiind 
realizate pana in prezent. 

SF Amenajare canal Cornitoiu,
tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G.
Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si
str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor
costiere str. Paraului

81.000 80.600 400
economie dupa derularea
procedurii de achizitie

TOTAL CAP. 74 77.561.000 76.150.529 1.410.471

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 81 achitata faŃă de prev.

Modernizare puncte termice in mun.
Craiova, proiectare, automatizare,
contorizare, inlocuire utilaje, echipamente 
si instalatii – PT+ex. (R.A.Termoficare)

4.774.000 172.067 4.601.933 contract in derulare 

Modernizare sistem centralizat de
distributie a energiei termice la
consumatorii finali din mun. Craiova –
PT+ex. (R.A.Termoficare)

2.000.000 0 2.000.000
procedura de achizitie este in 
derulare; urmeaza semnarea 
contractului

TOTAL CAP. 81 6.774.000 172.067 6.601.933

Denumire obiectiv Prevederi Valoare DiferenŃă Observatii

Cap. 84 achitata faŃă de prev.

Realizarea unui sens giratoriu la
intersectia strazilor: Libertatii,
Madona Dudu si Bibescu (P.T.)

1.000 607 393

S-a renuntat la rectificarea 
bugetului din oct. 2012; suma 
de 607 lei reprezinta avize 
obtinute; s-a realizat SF; HCL 
102/2011

Reabilitare si modernizare str.
Fulger (PT+ex.)

2.836.000 2.795.841 40.159
economie dupa derularea 
contractului

Reabilitare str. Targului (avize +
acorduri)

2.000 0 2.000
timp insuficient pentru 
demararea procedurii de 
achizitie

Reabilitare str. Popoveni (avize +
acorduri)

2.000 0 2.000
timp insuficient pentru 
demararea procedurii de 
achizitie

Reabilitare str. Dr. C-tin Angelescu
(avize + acorduri)

2.000 0 2.000
timp insuficient pentru 
demararea procedurii de 
achizitie
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Achizitie cu montaj bariere automate  
(3 buc.)  – prin Proiectul MODERN

60.000 60.000 0 Contract finalizat

Pod rutier peste calea ferata drum
Melinesti (P.T.)

2.000 1.196 804

S-a renuntat la rectificarea 
bugetului din oct. 2012; suma 
de 1196 lei reprezinta avize 
obtinute); s-a realizat SF; 
HCL 102/2012

Pasaj rutier Electroputere (P.T.) 82.000 1.214 80.786
procedura de achizitie este in 
derulare  

TOTAL CAP. 84 2.987.000 2.858.858 128.142

TOTAL GENERAL 106.323.000 91.822.059 14.500.941

Sef Serviciu Investitii si Achizitii , Intocmit,
Anamaria Mihaela Covaci Laura Georgescu
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Compartiment Administrare şi Monitorizare  
Transport Public Local şi Siguranta Circulatiei 
Nr.164796/03.12.2012 

 
R A P O R T    

privind execuŃia bugetară până la  30 noiembrie  2012,   
la activităŃile desfăşurate de serviciul transport public local şi siguranŃa circulaŃiei 

 
rin HCL nr.45/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, 

la ”Sectiunea functionare”, capitolul 70.02.50/20.01.30 (sistematizarae circulatiei) pentru 
desfăşurarea activităŃii  Compartimentului Administrare şi Monitorizare Transport Public 
Local şi SiguranŃa CirculaŃiei  a fost alocată până la 30 noiembrie 2012 de la bugetul local 
suma de 1582 mii lei în scopul finanŃării pentru execuŃia de lucrări şi achiziŃionarea unor 
bunuri şi servicii. 

Prin H.C.L.56 /2006 cu modificările ulterioare a fost aprobată gestiunea directă prin 
RAADPFL Craiova a activităŃii privind „Realizarea şi întreŃinerea în perfectă stare de 
funcŃionare a circulaŃiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor. 

În sensul celor de mai sus cheltuielile efectuate până la 30 noiembrie 2012, la 
cap.70.02.50/20.01.30 (sistematizarea circulatiei) sunt în valoare de 1 265 896,40 lei astfel: 

- SituaŃie montat stâlpi şi indicatoare rutiere ian/august. în valoare de 55 753,24 
lei. 
Activitatea a avut ca scop lucrări de amplasare/dezafectare a indicatoarelor 
rutiere , asigurarea întreŃinerii acestora.  

- Taxa ANRSC (4 rate) în valoare de 2 000,00 lei în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare. 

- SituaŃie semafoare ian-sept în valoare de 441 649,18 lei.Conform regulamentului 
de funcŃionare şi caietului de sarcini s-au efectuat lucrări de  întreŃinere a 
semafoarelor de pe domeniul public. 

- Vopsitorii suprafeŃe nemetalice în valoare de 85.533,08 lei. Au fost vopsite 
bordurile şi a altor elemente de delimitare a carosabilului. 

- AchiziŃie balize în valoare de 23.733,60 lei 
- AchiziŃie indicatoare rutiere în valoare de 28 823,80 lei. 
- SituaŃie marcaj rutier în valoare de 628 403,50 lei. Au fost executate lucrări de 

întreŃinere a marcajului rutier conform caietului de sarcini. 
  Total 1.265.896,4  lei  

   
             Suma plătit ă până la 30 noiembrie 2012 pe capitolul 70.02.50 cod 20.01.30 este de  
1 138 551,27 lei. 
 
    Director executiv adjunct,                                                                            Şef serviciu, 
               Nicu TuŃu                                                                                         Marius Barcan 
 
Intocmit,  
Corina Stefanita  
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MUNICIPIUL CRAIOVA                     
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                        
Nr.  164837/ _____________                                                                                                        

 
 

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 30.11.2 012 
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURS ABILE 

 
 Pentru finantarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, in Bugetul de 
venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2012  au fost 
alocate fonduri in valoare totala de 23.360 mii lei din care 2.407 mii lei din venituri 
proprii si 20.953 mii lei din surse externe (bugetul de stat, sume primite de la UE, 
prefinantari).  

     La data elaborării bugetului pentru anul 2012 un numar de 6 proiecte se aflau in 
implementare si 14 proiecte se aflau in diverse etape de evaluare ca urmare a depunerii 
lor la ADR SV Oltenia, organism intermediar pentru Programul Operational Regional.  
Fondurile pentru executia lucrarilor au fost alocate astfel: 
-Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si 
respectiv cu str. Imparatul Traian: Contractul de finantare s-a semnat in data de 
09.09.2011. In data de 18.04.2012 s-a semnat contractul de executie lucrari. S-a achitat 
comunicatul de presă – lansare proiect în sumă de 980 lei, avize in valoare de 866 lei, 
contravaloare DDE in suma de 324.128 lei, executie lucrari in suma de 10.813.000 lei 
lei si 60.252,77 lei cota ISC de 0,7%. Pana in prezent s-a incasat contravaloarea 
prefinantarii in suma de 2.686.200 lei, cererea de rambursare nr.1 in suma de 2.956.750 
mii lei, pentru cheltuielile in suma de 3.017.000 lei aferente exproprierii imobilelor 
afectate de proiect si cererea de rambursare nr.2 in suma de 490.369 lei aferente 
executiei de lucrari. Au fost depuse 4 cereri de rambursare pentru sumele platite 
aferente lucrarilor pe luna mai si iunie 2012, iulie 2012, august 2012. Suma de 
10.971.991 lei neachitata din lipsa lichiditatilor la bugetul local, reprezinta: rest de 
achitat catre executantul lucrarii - 3.378.062 lei luna septembrie, 3.224.000 lei luna 
octombrie, 89.939 lei de achitat catre dirigentia de santier iar diferenta ramasa va 
reprezenta executia de lucrari pe luna noiembrie si decembrie, dirigentia de santier si 
asistenta tehnica din partea proiectantului. 
-Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere 
Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 strazi)    
In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2012 a fost prevazuta suma de 
46.710.000 lei. În data de 09.09.2011 a fost semnat Contractul de finanŃare 
nerambursabilă nr. 2172. În data de 07.02.2012 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 
17205. În data de 14.03.2012 a fost încheiat Contractul de servicii pentru Dirigentie de 
santier. A fost achitata suma de 25.010.420 lei reprezentând: 45.670 lei - cotele de 0,1% 
către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii pentru cele 6 străzi, 6.950.440 lei – 
contravaloare avans lucrări, 17.800.090 lei – plata partiala executie lucrari, 175.120 lei 
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– contravaloare dirigentie de santier, 37.940 lei - contravaloare panouri temporare 
vizibilitate proiect, 1.160 lei - contravaloare avize. Pana la aceasta data a fost incasata 
prefinantarea in valoare de 2.388.530 lei si partial din cererea de rambursare nr.1 suma 
de 12.737.550 lei. Diferenta de 21.699.570 lei reprezinta: rest de achitat catre 
executantul lucrarii - 20.794.570 lei, sume de achitat catre dirigentia de santier – 44.000 
lei, publicitate finala proiect – 46.000 lei si respectiv  corectie financiara aplicata de 
catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului – 815.000 lei, corectie contestata 
de  UAT Municipiul Craiova la instantele judecatoresti. 
-Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenŃă în afaceri Craiova (asistenta 
tehnica+executie) 
In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2012 a fost prevazuta suma de 
40.000 lei. În data de 28,08,2012 a fost semnat Contractul de finanŃare nerambursabilă 
nr. 3377. 
In data de 24,09,2012 a fost semnat contractul de servicii nr.122728 pentru comunicat 
de presa incepere proiect in suma de 149 lei. Procedura de achizitie publica pentru 
atribuirea contractului de executie lucrari este in derulare, neefectuandu-se astfel plati. 
Pentru proiectul Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul 
Tineretului din Municipiul Craiova, in data de 09.09.2011 a fost semnat Contractul 
de finantare nr. 2174. A fost achitata contravaloarea comunicatului de presa pentru 
lansarea proiectului in suma de 564 lei. Procedura de achizitie publica pentru atribuirea 
contractului de lucrari se afla in prezent in derulare, neefectuandu-se plati. De asemea, 
datorita faptului ca nu a fost finalizata licitatia de executie a lucrarilor, nu a fost achitata 
contravaloarea serviciilor de elaborare a proiectarii in faza detalii de executie in suma 
de 292.320 lei. 
-Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din Muncipiul Craiova 
(executie+echipamente IT+publicitate finala proiect) 
In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2012 a fost prevazuta suma de 
492.000 lei. Lucrarile au fost efectuate, platite si receptionate. Suma prevazuta de 
492.000 lei reprezinta prefinantarea  ce urmeaza a fi transferata la bugetul de stat, in 
anul 2012. In luna decembrie 2011 a fost depusa cererea de rambursare finala, urmand 
ca pe parcursul anului 2012 sa fie rambursata suma de 160.000 lei astfel: 49.000 lei de 
la bugetul de stat si respectiv, suma de 111.000 lei de la UE. Avand in vedere 
prefinantarea de 492.000 lei nerecuperata, suma de 111.000 lei reprezentand suma de 
primit de la UE, acceptata conform cererii finale depuse, nu va mai fi rambursata, fiind 
retinuta in contul prefinantarii nerecuperate, UAT Mun Craiova trebuind sa restituie 
suma de 381.000 lei (492.000 lei – 111.000 lei). Aceasta a fost virata pe parcursul 
trimestrului II 2012. 
-Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie) 
 In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pentru anul 2012 a fost prevazuta 
suma de 20.640.000 lei din bugetul local si 33.142.000 lei din credit extern. Contractul 
de finantare s-a semnat in data de 25.08.2010. Contractul de lucrari s-a semnat in data 
de 02.06.2011. Pana in prezent, pe anul in curs, s-au achitat: din bugetul local suma de 
6.366.836 lei pentru executie lucrari si avize, iar din credit suma de 31.700.835 lei 
pentru executie lucrari, cota ISC de 0,7%, servicii de dirigentie de santier şi de asistenŃă 
din partea proiectantului. Facturile aferente lunii noiembrie si partial lunii octombrie in 
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suma totala de 4.157.842 lei nu au fost achitate din lipsa de lichiditati. De la inceputul 
executiei lucrarilor (iunie 2011), au fost depuse 10 cereri de rambursare şi s-au 
rambursat sumele solicitate aferente primelor sapte cereri de rambursare, cererea de 
rambursare nr. 10 fiind depusa pe data de 29.11.2012. DiferenŃa faŃă de prevedere 
constă în lucrări ce se vor factura în luna decembrie, precum şi în lucrări suplimentare 
faŃă de contractul iniŃial de execuŃie de lucrări care au fost supuse procedurii de achiziŃie 
publică şi se vor demara după obŃinerea autorizaŃiei de construire. 
-Construirea unui pasaj suprateran în vederea descongestionării traficului rutier din 
Zona Metropolitana Craiova - Realizare Pasaj denivelat suprateran peste intersecŃia 
de la km 0 a Municipiului Craiova in vederea preluării traficului auto pe E70, 
respectiv Calea Bucureşti – Bulevardul Nicolae Titulescu (Publicitate +asistenta 
tehnica+executie) 
Contractul de finantare s-a semnat in data de 09.11.2010. Contractul de lucrari s-a 
semnat in data de 09.03.2011. Pana la data de 30.11.2012 a fost achitata suma de 
26.037.971 lei. Au fost depuse 7 cereri de rambursare pentru sumele platite. Pana in 
prezent a fost rambursata suma de 22.110.692 lei. Diferenta de 6.859.000 lei reprezinta: 
rest de achitat catre executantul lucrarii - 1.042.000 lei, sume de achitat catre 
executantul lucrarilor de iluminat rutier – 325.000 lei, publicitate finala proiect – 9.000 
lei, economie realizata in executie – 472.000 lei si respectiv corectie financiara aplicata 
de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - 5.011.000 lei, corectie 
contestata de  UAT Municipiul Craiova la instantele judecatoresti. 
- Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului 
fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova 
(asistenta tehnica si executie) 
În Bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Craiova pe anul 2012 a fost prevazuta suma de 
835.000 lei. S-a achitat comunicatul de presă – lansare proiect în sumă de 924 lei. 
Contractul de dirigentie de santier a fost semnat in data de 28.06.2012. Procedura de 
achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de lucrari se afla in prezent in derulare, 
neefectuându-se plăŃi. 
-Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii (Asistenta tehnica+executie). 
Contractul de finanŃare a proiectului nr. 3520/29.10.2012 va fi implementat în 
parteneriat cu Comuna Mischii. S-au demarat procedurile de publicare a anunŃului de 
intenŃie pentru achiziŃia publică de lucrări şi procedura de achiziŃie publică pentru 
publicarea comunicatului de presă pentru lansarea proiectului. 
-Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta 
tehnica+executie). Proiectul a fost aprobat şi se află în etapa precontractuală. Până la 
finele anului urmează semnarea contractului de finanŃare cu Ministerul Dezvoltării. Nu 
au fost efectuate plăŃi. 
-Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova 
(Asistenta tehnica+executie) Proiectul a fost aprobat şi se află în etapa precontractuală. 
Până la finele anului urmează semnarea contractului de finanŃare cu Ministerul 
Dezvoltării. Nu au fost efectuate plăŃi. 
-Business Center Sud Craiova – asistenta tehnica + executie Pentru implementarea 
proiectului a fost semnat contractul de finanŃare nr. 3516/29.10.2012 cu MDRT si ADR 
SV Oltenia. S-au demarat procedurile de publicare a anunŃului de intenŃie pentru 
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achiziŃia publică de lucrări. Nu au fost efectuate plăŃi. 
-Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - (asistenta 
tehnica+executie) Proiectul a fost aprobat şi se află în etapa precontractuală. Până la 
finele anului urmează semnarea contractului de finanŃare cu Ministerul Dezvoltării. Nu 
au fost efectuate plăŃi. 

In ceea ce priveste cheltuielile de proiectare aferente proiectelor, fondurile au fost 
alocate pentru a fi incheiate contractele de proiectare, platile urmand a fi efectuate in 
functie de avizarea proiectelor, astfel:  
 68.02.04 - Reabilitare si modernizare Căminul pentru persoane vârstnice în 
municipiul Craiova (proiectare) 
  In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2012, a fost prevazuta 
suma de 61.000 lei. In cursul anului 2011, s-a depus cererea de finantare. Proiectul a 
fost aprobat si se afla in etapa precontractuala. Plata serviciilor de reproiectare in suma 
de 42.557 lei pentru care SC IDP PROIECT SA a emis factura in luna octombrie nu a 
fost efectuata din lipsa de lichiditati. S-au achitat avize reînnoire CU in suma de 497 lei. 
DiferenŃa faŃă de prevedere reprezintă cv detalii de executie care se vor achita după 
încheierea contractului de executie a lucrărilor. 
 80.02.01.09 - Centrul de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi 
inovare(proiectare) În Bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Craiova pe anul 2012 a 
fost prevazută suma de 90.000 lei. Contractul de finantare a fost semnat in data de 
29.10.2012. S-a platit pana in prezent suma de 42.000 lei reprezentand proiect tehnic. 
Diferenta de 48.000 lei reprezinta contravaloarea Detaliilor de executie si Asistenta 
tehnica iar plata lor este conditionata de semnarea contractului de lucrari. 
 80.02.01.30 - Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenŃă în afaceri Craiova 
(proiectare) În Bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Craiova pe anul 2012 a fost 
prevazută suma de 6.000 lei. Contractul de finantare s-a semnat in data de 28.08.2012. 
S-au achitat avize solicitate prin C.U. în sumă totală de 328 lei precum si contravaloarea 
Detaliilor de Executie in suma de 5.580 lei .  
 80.02.01.30 - BUSINESS Center SUD Craiova (proiectare) În Bugetul de 
venituri şi cheltuieli al CL Craiova pentru anul 2012 a fost prevazută suma de 90.000 
lei. In cursul anului 2011, s-a depus cererea de finantare, proiectul fiind in etapa 
precontractuala. S-a efectuat plata serviciilor de proiectare, in suma de 78.120 lei, ca 
urmare a aprobarii proiectului de catre ADR SV Oltenia. DiferenŃa faŃă de prevedere 
reprezintă asistenŃa tehnică din partea proiectantului care se va achita pe masura 
executării lucrărilor. 
 84.02.50 - Amenajare parcare subterana (proiectare) 
 In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pentru anul 2012 a fost 
prevazuta suma de 982.000 lei. Ca urmare a aprobarii proiectului de catre ADR SV 
Oltenia, a fost achitata contravaloarea serviciilor de proiectare fazele SF si PT in 
valoare totala de 734.603 lei. De asemenea, a fost achitat avizul protectia mediului in 
suma de 400 lei. DiferenŃa faŃă de prevedere constă în cv detalii de execuŃie care se vor 
achita după încheierea contractului de execuŃie de lucrări. 
 84.02.03.02 - Dezvoltarea transportului ecologic in municipiul Craiova 
(proiectare) 
 In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2012 a fost prevazuta 
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suma de 374.000 lei.  A fost achitata suma de 140.847 lei reprezentand partial proiectare 
si avize solicitate prin CU. Diferenta pentru plata serviciilor de proiectare este 
conditionata de finalizarea procesului de evaluare tehnico-administrativa a proiectului. 
Diferenta fata de prevederi se datoreaza faptului ca: 
-suma de 6.859.000 lei pentru proiectul Construirea unui pasaj suprateran în vederea 
descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova - Realizare Pasaj 
denivelat suprateran peste intersecŃia de la km 0 a Municipiului Craiova in vederea 
preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucureşti – Bulevardul Nicolae 
Titulescu reprezinta : rest de achitat catre executantul lucrarii - 1.042.000 lei, sume de 
achitat catre executantul lucrarilor de iluminat rutier – 325.000 lei, publicitate finala 
proiect – 9.000 lei, economie realizata in executie – 472.000 lei si respectiv corectie 
financiara aplicata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - 5.011.000 
lei, corectie contestata de  UAT Municipiul Craiova la instantele judecatoresti 
-platile in cadrul proiectului Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central, au fost 
efectuate din creditul contractat, din bugetul local nefiind disponibile sumele necesare 
-in cadrul proiectului Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. 
A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian, suma de 10.971.991 lei neachitata din 
lipsa lichiditatilor la bugetul local, reprezinta: rest de achitat catre executantul lucrarii - 
3.378.062 lei luna septembrie, 3.224.000 lei luna octombrie, 89.939 lei de achitat catre 
dirigentia de santier iar diferenta ramasa va reprezenta executia de lucrari  pe luna 
noiembrie si decembrie, dirigentia de santier si asistenta tehnica din partea 
proiectantului. 
-in cadrul proiectului Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului 
de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 
strazi) din factura nr.13997/06.09.2012 in suma de 15.934.055 lei a fost achitata partial 
suma de 8.724.397lei iar suma de 7.209.658 lei urmeaza a se plati in momentul in care 
va fi disponibila in Bugetul Local. 
 Au fost, de asemenea, depuse: 
-In data de 29 noiembrie 2012 - Cererea de rambursare nr. 10 in valoare de 7.179.929  
lei reprezentand lucrari executate in cadrul proiectului Centrul Multifunctional Craiova 
– Pavilion Central. 
-In data de 27 iunie 2012 - Cererea de rambursare nr. 6 in valoare de 4.656.440 lei 
reprezentand lucrari executate in cadrul proiectului Construirea unui pasaj suprateran în 
vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova - Realizare 
Pasaj denivelat suprateran peste intersecŃia de la km 0 a Municipiului Craiova in 
vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucureşti – Bulevardul Nicolae 
Titulescu. 
-In data de 12.10.2012 - Cererea de rambursare nr. 2 in valoare de 8.808.222 lei 
reprezentand lucrari executate in cadrul proiectului Reabilitarea infrastructurii rutiere 
din zona de Nord-Vest a Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in 
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Zona Metropolitana Craiova (6 strazi). 
-In data de 30.08.2012 Cererea de rambursare nr. 2 in valoare de 831.726 lei in data de 
31.08.2012 Cererea de rambursare nr. 3 in valoare de 2.348.233 lei, in data de 
11.10.2012 Cererea de rambursare nr. 4 in valoare de 3.133.125 lei, in data de 
23.11.2012 Cererea de rambursare nr. 5 in valoare de 2.797.081 lei reprezentand lucrari 
executate in cadrul proiectului Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries 
cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian. 
 

 
Director Executiv, 

Dorina Predus 
 

Sef Birou, 
Alina Rosca 

 
 

Intocmit, 
Insp. Elena Petrisor  insp. Marius Chetoiu 

 
Insp. Oana Radulescu insp. Gabriel Margineanu 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea  
 Serviciilor de Utilitate  Publica 
Nr.164908/03.12.2012 

 
 

R A P O R T 
    

privind  EXECUTIA BUGETARA la  05.11.2012,   
la activitatile de iluminat public si salubritate  

   
 

    1. ILUMINATUL PUBLIC al municipiului Craiova , (cap. 70.02.06.), presupune 
lucrari de reabilitare a sistemului de iluminat public, lucrari de mentinere – intretinere a 
acestuia, consum de energie electrica din iluminatul public, consum energie electrica 
semafoare si fantani arteziene si lucrari de asistenta tehnica pentru manifestari cultural - 
sportive.  
 

Sectiunea de dezvoltare 
 a) La capitolul 70.02.06, cod 71.01., prevederile bugetare anuale sunt de 
10.338.000 lei,  pentru obiectivul reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de 
iluminat public in municipiul Craiova.  
 Din suma alocata de 10.338.000 lei, s-a cheltuit pana la data de 30 noiembrie 
2012 suma de 9.638.107,44 lei, (din acestia 1.032.099,60 lei facturi neachitate in 
anul 2011) reprezentand: 
− achitarea lucrarilor prestate in anul 2011, de 1.032.099,60 lei; 
− achitarea facturilor de reabilitare sistem de iluminat public emise in anul 2012 

pentru perioada dec.2011- 20 octombrie 2012, in valoare de 8.606.007,84 lei. 
 

 Sectiunea de functionare 
b) La capitolul 70.02.06, cod 20.01., prevederile bugetare anuale sunt de 

9.132.000 lei.  
 Pana la data de 30 noiembrie 2012 s-a cheltuit suma de  7.665.893,05 lei, (din 
acestia 407.224,44 lei reprezinta facturi neachitate in anul 2011), astfel: 
-    achitarea facturilor restante din anul 2011, in valoare de 407.224,44 lei; 
− pentru activitatea de mentinere si intretinere a Sistemului de Iluminat Public, s-au 

cheltuit  1.646.493,71 lei, reprezentand lucrarile pe lunile decembrie 2011 si ianuarie 
– septembrie 2012; 

− pentru activitatea de consum de energie electrica iluminat public, s-au cheltuit 
4.310.763 lei, pentru consumul de energie electrica pe lunile decembrie 2011, 
ianuarie –  10 octombrie 2012; 

− pentru activitatea de consum de energie electrica la semafoare si fantani arteziene, s-
au cheltuit 863.559,74 lei, pentru facturile emise in perioada ianuarie – octombrie 
2012; 



− pentru activitatea de asistenta tehnica, s-au cheltuit 437.852,16 lei, pentru achitarea 
facturilor asistenta tehnica, de montare demontare instalatii iluminat festiv. 

                                                                                                                                                                                            
2. SALUBRITATE  
Sectiunea de functionare 
Pornind de la ideea ca „un oraş curat” înseamna şi „un ora ş sănătos” s-au 

intensificat acŃiunile pe linia salubrizării şi igienizării ora şului (cap. 74.02.05.). La 
acest capitol, prevederile bugetare anuale sunt de 19.981.000 lei, din care suma 
platita la data de 30 noiembrie 2012 este de 18.085.257,70 lei, (din acestia 
933.245,76 lei reprezinta facturi neachitate in anul 2011). 

c) Pe cod indicator 20.01.04, suma alocata in anul 2012 este de 19.350.000 lei, 
suma  platita este de 17.552.272,93 lei, astfel: 
− pentru activitatea de salubrizare (maturat manual cai publice, intretinerea manuala a 

curateniei pe caile publice, maturat mecanizat, incarcat, transportat la rampa 
reziduuri stradale) suma cheltuita pana la 30 noiembrie 2012 este de 10.465.732,41 
lei, din care 933.245,76 lei facturi neachitate din 2011, si 9.532.486,65 lei, 
contravaloarea lucrarilor executate in lunile decembrie 2011 (partial) si ianuarie - 
septembrie 2012; 

− pentru activitatea de deszapezire, s-a acŃionat cu utilaje specifice proprii şi închiriate, 
pentru degajarea zăpezii şi combaterea poleiului pe căile publice; suma cheltuita 
pana la 30 noiembrie 2012 este de 6.765.091,52 lei, reprezentand contravaloarea 
lucrarilor pe lunile decembrie 2011, ianuarie - martie 2012; 

− pentru activitatea de ecarisaj, suma cheltuita pana la 30 noiembrie 2012 este de 
321.449 lei, reprezentand activitatea in perioada  ianuarie – octombrie 2012; 

  d) Pe cod indicator 20.30.01, suma alocata in anul 2012 este de 30.000 lei, din 
care s-au cheltuit 29.660,08 lei, reprezentand servicii de productie si difuzare spoturi 
publicitare, conform contract nr. 46883/09.04.2012 cu SC Fastpromo SRL Brasov. 
 e) Pe cod indicator 20.05.30, suma alocata in anul 2012 este de 151.000 lei, 
din care s-au cheltuit 150.258,24 lei, conform contractelor nr. 86547 si 86548/2012; s-
au achizitionat 628 cosuri de gunoi stradal cu colier si 100 cosuri de gunoi stradal cu 
scrumiera, de la SC RESING GROUP SA Craiova. 
 f) Pe cod indicator 20.30.30, suma alocata in anul 2012 este de 450.000 lei, 
din care s-au cheltuit 353.066,45 lei, reprezentand lucrari de dezinsectie si deratizare 
pe domeniul public al municipiului Craiova in suma de 340.335,43 lei si lucrari de 
demolari constructii executate ilegal pe domeniul public si privat al municipiului, in 
valoare de 12.831,02 lei. 
   

 Director  executiv adjunct,                                          Sef Serviciu, 
 Nicu TUTU                                            Marius BARCAN 
 
 
                                                                           Intocmit, 
                                                                               exp. MîŃă Nela  



Lei

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Valoare 

achitata la 

30.11.2012

Diferenta 

fata de 

prevederi

Observatii

67.02.05.03

Craiova Water Park-Complex de 

agrement acvatic in Parcul 

Tineretului din Municipiul Craiova 

(proiectare)

300.000 0 0 0 564 299.436

Suma aferenta fazei DE se va achita dupa 

finalizarea procedurii de achizitie pentru 

executia lucrarilor. S-a achitat comunicatul de 

presă – lansare proiect în sumă de 564 lei.

67.02.05.03

Craiova Water Park-Complex de 

agrement acvatic in Parcul 

Tineretului din Municipiul Craiova- 

Asistenta tehnica+executie

0 0 2.708.000 1.500.000 0 4.208.000

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

09.09.2011. Procedura de achizitie publica a 

lucrarilor se afla in derulare, neefectuandu-se 

astfel plati. 

67.02.03.07
Reabilitare şi dotare Cămin Cultural 

Mischii (Asistenta tehnica+executie)
0 0 0 2.000 0 2.000

Contractul de finanŃare a proiectului nr. 

3520/29.10.2012 va fi implementat în 

parteneriat cu Comuna Mischii. S-au demarat 

procedurile de publicare a anunŃului de intenŃie 

pentru achiziŃia publică de lucrări şi procedura 

de achiziŃie publică pentu comunicatul de presă 

la începerea proiectului.

67.02.03.04

Reabilitare Teatru de vara din 

Parcul Nicolae Romanescu 

(Asistenta tehnica+executie)

0 0 0 4.000 0 4.000

Proiectul a fost aprobat şi se află în etapa 

precontractuală. Până la finele anului urmează 

semnarea contractului de finanŃare cu 

Ministerul Dezvoltării.

2.000

Cap. 68.02.  (Asistenta sociala)

Prevederi an 

2012

300.000

Cap. 67.02.  (Cultura, recreere si religie)

4.208.000

4.000

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 30.11.2012

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE



68.02.04

Reabilitare si modernizare Căminul 

pentru persoane vârstnice în 

municipiul Craiova - proiectare

61.000 0 0 0 497 60.503

Proiectul a fost aprobat si se afla in etapa 

precontractuala. Plata serviciilor de 

reproiectare in suma de 42.557 lei pentru care 

SC IDP PROIECT SA a emis factura in luna 

octombrie nu a fost efectuata din lipsa de 

lichiditati. S-au achitat avize reiinoire CU in 

suma de 497 lei. DiferenŃa faŃă de prevedere 

reprezintă cv detalii de executie care se vor 

achita după încheierea contractului de executie 

a lucrărilor.

61.000



68.02.04

Reabilitare şi modernizare Camin 

pentru persoane varstnice din mun. 

Craiova (Asistenta 

tehnica+executie)

0 0 0 6.000 0 6.000

Proiectul a fost aprobat şi se află în etapa 

precontractuală. Până la finele anului urmează 

semnarea contractului de finanŃare cu 

Ministerul Dezvoltării.

70.02.05.01

Extinderea si modernizarea 

infrastructurii de apa si apa uzata 

in  judetul Dolj

1.316.000 0 0 0 1.315.739 261

A fost virata contributia CL Craiova pe anul 

2012, la cofinantarea proiectului, conform HCL 

nr.427/2010

70.02.50.

Amenajare si revitalizare Centrul 

Istoric din municipiul Craiova –aria 

pilot  (Asistenta tehnica+executie)

0 50.000 0 3.418.000 0 3.468.000

Contractul de finanŃare s-a semnat în data de 

22.06.2012. Procedura de achizitie publica 

pentru executie lucrari este in derulare, 

neefectuandu-se astfel plati.

70.02.03.30

Cresterea eficientei energetice a 

blocurilor de locuinte in munciicpiul 

Craiova - proiectare

0 0 80.000 0 0 80.000
Documentatia de atribuire a contractului de 

achizitie publica este in curs de elaborare.

80.02.01.10

Reabilitare si modernizare Colegiul 

National Elena Cuza din Muncipiul 

Craiova (executie+echipamente 

IT+publicitate finala proiect)

492.000 0 0 0 381.406 110.594

Lucrarile au fost efectuate, platite si 

receptionate. Suma prevazuta de 492 mii lei 

reprezinta prefinantarea  ce urmeaza a fi 

transferata la bugetul de stat, in anul 2012. In 

luna decembrie 2011 a fost depusa cererea de 

rambursare finala, urmand ca pe parcursul 

anului 2012 sa fie rambursata suma de 160.000 

lei astfel: 49.000 lei de la bugetul de stat si 

respectiv, suma de 111.000 lei de la UE. Avand 

in vedere prefinantarea de 492.000 lei 

nerecuperata, suma de 111.000 lei 

reprezentand suma de primit de la UE, 

acceptata conform cererii finale depuse, nu va 

mai fi rambursata, fiind retinuta in contul 

prefinantarii nerecuperate, UAT Mun Craiova 

trebuind sa restituie suma de 381.000 lei 

(492.000 lei - 111.000 lei)

80.02.01.10
Cresterea eficientei energetice a 

cladirilor publice (avize)
0 0 0 4.000 0 4.000

Suma de 4.000 lei este necesara in vederea 

obtinerii de avize si acorduri, in scopul pregatirii 

caietelor de sarcini pentru lansarea procedurilor 

de achizitie publica de servicii de proiectare. 

Pana la data de 30.11.2012 nu a fost achitata, 

aceasta urmand a fi platita in luna decembrie 

2012

Cap. 80.02.  (Actiuni generale economice, comerciale si de 

munca)

1.316.000

6.000

4.000

Cap. 70.02.  (Loc., serv. si dezv. Publica)

3.468.000

80.000

492.000



80.02.01.30

Centru Multifunctional Craiova- 

Pavilion Central (asistenta 

tehnica+executie)

7.097.000 6.840.000 2.649.000 4.054.000 6.240.995 14.399.005

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

25.08.2010. Contractul de lucrari s-a semnat in 

data de 02.06.2011. In trim. I ÷III din 2012 a fost 

achitata  suma de 6.240.994.67  lei 

reprezentand cota ISC de 0,7%, avize si lucrari. 

Pana in prezent au fost depuse 10 cereri de 

rambursare şi s-au rambursat sumele solicitate 

aferente primelor 7 cereri de rambursare. 

Facturile aferente lunii noiembrie si partial lunii 

octombrie in suma totala de 4.157.842 lei nu au 

fost achitate. DiferenŃa faŃă de prevedere 

constă în lucrări ce se vor factura în luna 

decembrie, precum şi în lucrări suplimentare.

80.02.01.30

Centrul de dezvoltare tehnologica si 

excelenta in afaceri Craiova" - 

proiectare

50.000 0 0 -44.000 5.908 92

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

28.08.2012 . S-a achitat suma de 328 lei 

reprezentand contravaloarea avize conform CU 

si contravaloare DE in suma de 5.580 lei.

80.02.01.30

Centru de dezvoltare tehnologica si 

excelenta in afaceri Craiova 

(asistenta tehnica+executie)

0 0 0 40.000 149 39.851

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

28.08.2012 . S-a achitat suma de 149 lei 

reprezentand contravaloarea comunicatului de 

presa lansare proiect.Procedura de achizitie 

publica pentru executie lucrari este in derulare, 

neefectuandu-se astfel plati.

80.02.01.09

Centrul de sprijin al IMM-urilor si 

institutelor de cercetare si inovare - 

proiectare

90.000 0 0 0 41.664 48.336

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

29.10.2012. S-a platit pana in prezent suma de 

41.664 reprezentand proiect tehnic. Suma de 

48.336 reprezinta plata Detaliilor de executie si 

Asistenta tehnica iar plata lor este conditionata 

de semnarea contractului de lucrari.

80.02.01.30
BUSINESS Center SUD Craiova- 

proiectare
90.000 0 0 0 78.120 11.880

S-a efectuat plata serviciilor de proiectare ca 

urmare a aprobarii proiectului de catre ADR SV 

Oltenia. DiferenŃa faŃă de prevedere reprezintă 

asistenŃa tehnică din partea proiectantului care 

se va achita pe masura executării lucrărilor.

80.02.01.30
Business Center Sud Craiova – 

asistenta tehnica + executie
0 0 0 6.000 0 6.000

Pentru implementarea proiectului a fost semnat 

contractul de finanŃare nr. 3516/29.10.2012 cu 

MDRT si ADR SV Oltenia.A fost publicat anunŃuli 

de intenŃie pentru achiziŃia publică de lucrăr. 

Nu au fost efectuate astfel plăŃi.

90.000

6.000

Cap. 84.02 (Transporturi)

6.000

90.000

40.000

20.640.000



84.02.03.03

Pasaj denivelat subteran, pe sub 

intersectia strazii Aries cu str. 

A.I.Cuza si respectiv cu str. 

Imparatul Traian (Asistenta 

tehnica+executie)

0 7.735.000 6.265.000 8.200.000 11.228.009 10.971.991

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

09.09.2011. In data de 18.04.2012 s-a semnat 

contractul de executie lucrari. S-a achitat 

comunicatul de presă – lansare proiect în sumă 

de 980 ron, avize in valoare de 866 lei si 

contravaloare DDE in suma de 324.128, 

executie lucrari in suma de 10.812.734 lei si 

60.253 lei cota ISC de 0,7%. Pana in prezent s-a 

incasat contravaloarea prefinantarii in suma de 

2.686.262 lei, cererea de rambursare nr.1 in 

suma de 2.956.738 lei si cererea de rambursare 

nr.2 in suma de 490.369 lei. Au fost depuse 4 

cereri de rambursare pentru sumele 

platite.Suma de 10.971.991 lei neachitata din 

lipsa lichiditatilor la bugetul local, reprezinta : 

rest de achitat catre executantul lucrarii - 

3.378.062 lei luna septembrie,3.224.000 lei 

luna octombrie, 89.939 lei de achitat catre 

dirigentia de santier, iar diferenta ramasa va 

reprezenta executia de lucrari  pe luna 

noiembrie si decembrie, dirigentia de santier si 

asistenta tehnica din partea proiectantului.

84.02.03.03

Pasaj denivelat suprateran, peste 

intersectia de la km 0 al 

municipiului Craiova (Publicitate 

+asistenta tehnica+executie)

9.864.000 23.033.000 0 0 26.037.971 6.859.029

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

09.11.2010. Contractul de lucrari s-a semnat in 

data de 09.03.2011. Pana la data de 

30.11.2012 a fost achitata suma de 26.037.971 

lei. Au fost depuse 7 cereri de rambursare 

pentru sumele platite. Pana in prezent a fost 

rambursata suma de  22.110.692 lei. Diferenta 

de 6.859.000 lei reprezinta : rest de achitat 

catre executantul lucrarii - 1.042.000 lei, sume 

de achitat catre executantul lucrarilor de 

iluminat rutier - 325.000 lei, publicitate finala 

proiect - 9.000 lei, economie realizata in 

executie - 472.000 lei si respectiv corectie 

financiara aplicata de catre Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului - 5.011.000 

lei, corectie contestata de  UAT Municipiul 

Craiova la instantele judecatoresti.

22.200.000

32.897.000



84.02.03.03

Reabilitarea infrastructurii rutiere 

pe relatia Nord - Sud-Est a Polului 

de Crestere Craiova, in vederea 

fluidizarii traficului in Zona 

Metropolitana Craiova

0 0 31.000 3.533.000 30.905 3.533.095

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

24.07.2012. In prezent se afla in pregatire 

procedura de achizitie publica a lucrarilor. Pana 

in prezent s-a platit suma de 30.905 lei, 

reprezentand  avize solicitate conf. CU. (788 lei) 

si respectiv, PAC (30.117 lei)

84.02.03.03

Reabilitarea infrastructurii rutiere 

din zona de Nord-Vest a Polului de 

crestere Craiova, in vederea 

fluidizarii traficului in Zona 

Metropolitana Craiova (6 strazi) 

(Asistenta tehnica+executie)

2.624.000 8.257.000 34.065.000 1.764.000 25.010.427 21.699.573

Contractul de finantare s-a semnat in data de 

09.09.2011. Contractul de executie lucrari a 

fost semnat in data de 07.02.2012. Contractul 

de servicii pentru Dirigentie de santier a fost 

semnat in data de 14.03.2012. A fost achitata 

suma de 25.010.420 lei reprezentând: 45.670 

lei - cotele de 0,1% către Inspectoratul de Stat 

în ConstrucŃii pentru cele 6 străzi, 6.950.440lei 

– contravaloare avans lucrări, 17.800.090 lei – 

plata partiala executie lucrari, 175.120 lei – 

contravaloare dirigentie de santier, 37.940 lei 

contravaloare panouri temporare, 1.160 lei - 

contravaloare avize. Pana in prezent s-a incasat 

contravaloarea  prefinantarii in suma de 

2.388.528,85 lei si partial din cererea de 

rambursare nr.1 in suma de 12.737.554,47 lei. 

Diferenta de 21.699.570 lei reprezinta : rest de 

achitat catre executantul lucrarii - 20.794.570 

lei, sume de achitat catre dirigentia de santier - 

44.000 lei, publicitate finala proiect - 46.000 lei 

si respectiv  corectie financiara aplicata de catre 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - 

815.000 lei, corectie contestata de  UAT 

Municipiul Craiova la instantele judecatoresti.

84.02.03.02
Dezvoltarea transportului ecologic 

in municipiul Craiova – proiectare
3.000 72.000 299.000 0 140.847 233.153

Suma de 140.874 lei reprezinta partial 

proiectare + avize solicitate prin CU. Diferenta 

pentru plata serviciilor de proiectare este 

conditionata de finalizarea procesului de 

evaluare tehnico-administrativa a proiectului.

84.02.50
Amenajare parcare subterana - 

proiectare
329.000 372.000 248.000 33.000 735.003 246.997

A fost achitata contravaloarea serviciilor de 

proiectare fazele SF si PT si cv aviz protectia 

mediului. DiferenŃa faŃă de prevedere constă în 

cv detalii de execuŃie care se vor achita după 

încheierea contractului de execuŃie de lucrări.

46.710.000

982.000

374.000

3.564.000



84.02.50

Amenajare parcare subterana in 

zona Teatrului National - (asistenta 

tehnica+executie)

0 0 0 5.000 0 5.000

Proiectul a fost aprobat şi se află în etapa 

precontractuală. Până la finele anului urmează 

semnarea contractului de finanŃare cu 

Ministerul Dezvoltării.

84.02.03.02

Modernizarea infrastructurii de 

transport in comun pentru 

fluidizarea traficului fortei de 

munca intre cele doua platforme 

industriale ale Polului de crestere 

Craiova (asistenta 

tehnica+executie)

8.400.000 7.680.000 -16.080.000 835.000 924 834.076

Contract de finantare semnat pe data de 

30.12.2011. S-a achitat comunicatul de presă – 

lansare proiect în sumă de 924 ron. Contractul 

de dirigentie de santier a fost semnat in data de 

28.06.2012.  Procedura de achiziŃie publică a 

lucrărilor se află în prezent în derulare, 

neefectuandu-se astfel plati.

30.716.000 54.039.000 30.265.000 23.360.000 71.249.128 67.130.872

DIRECTOR EXECUTIV

DORINA PREDUS Sef Birou

Alina Rosca

 

Intocmit

Insp. Elena Petrisor Insp. Marius Chetoiu

Insp. Oana Radulescu Insp. Gabriel Margineanu

835.000

TOTAL GENERAL 138.380.000

5.000



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 164794/03.12.2012 
 

R A P O R T 
privind execuŃia bugetară la data de 30 noiembrie 2012,  

la activitatea  „Apă şi Canalizare”   
 

    Conform O.G.nr.21/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.515/2002 sunt stabilite 
obligaŃiile şi răspunderile ce revin autoriăŃilor publice locale pentru buna gospodărire a 
localităŃilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăŃenie pe tertoriul acestora.                                                
      Pe activitatea - Canalizarea şi tratarea apelor reziduale capitolul 74.02.06. a fost alocata pe 
anul 2012, suma de 4 155 000  lei, din care s-a cheltuit pana la 30 noiembrie 2012 suma de 3 364 792, 
29 lei. 

1. Codul 200104 - apa, canal, salubritate-prevederile pe anul 2012 pe acest cod au fost de 
4 030  000 lei. 
        Pe activitatea apa canal - salubritate s-a alocat până la data de 30 noiembrie 2012 suma   de 4  
030 000 lei   din care s-a  cheltuit  până  la  30 noiembrie 2012  suma  de 3 364 792,29 lei pentru plata 
facturilor privind activitatea de consum apa fantani şi ape meteorice (din care 2 157 724, 29  lei facturi 
neachitate în 2010-2011). 
                              

Au fost alocate fonduri astfel:      
- Pentru servicii privind preluarea apelor meteorice de către reŃelele de canalizare  a fost 

alocată suma de 1.555.000 lei . 
Pentru aceasta activitate s-a incheiat cu S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. contractul 
nr.6315/2012 valoarea lui fiind de 1.440.000 lei. Pentru  plata facturilor restante din 2011 s-a 
plătit suma de 114 999,32 pe baza actului aditional nr.1/2011, iar pentru plata facturilor pentru 
anul 2012 s-a plătit până la 30 noiembrie suma de  842 934,03 lei. 

- Pentru consum apa fântâni arteziene şi cismele s-au alocat 451.000 lei . S-a încheiat şi pentru 
acest an contractul nr.6316/2012, valoarea lui fiind de 432.000 lei.S-au plătit facturi restante 
din 2011 pe baza actului aditional nr.2/2011 în suma de 18 913,6 lei. Pentru plata facturilor 
pentru anul 2012 s-au platit până la 30 noiembrie suma de 364 133,97  lei. 

- A fost alocată o suplimentare de fonduri de 2 024 000 lei, în vederea achitării facturilor restante 
din anul 2010-2011 pentru consumul de apă şi ape meteorice în valoare de 2 023 811,37 lei. 

   2. Codul 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 
Pentru anul 2012 s-au alocat  suma de 125 000  lei.Până la data de 30 noiembrie nu s-au 

cheltuit nici o sumă. 
 
Suma totală plătit ă pe capitolul 740206 - Canalizare până la 30 noiembrie 2012 este 3 

284 085, 84. 
 

    
 
 
 

                   Director executiv adjunct,                                                          Şef Serviciu, 
                       Nicu TuŃu                                                             Marius Barcan 
                                                                                              
 
                                                                                                       Intocmit, 
                                                                                                 insp. Corina ŞtefăniŃă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA SERVICII PUBLICE 
SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI ÎNTREłINERE DRUMURI  
Nr. ................/............................. 
 
 
 

RAPORT 
privind execuŃia bugetară pe anul 2012 

cap. Transporturi 84.02. – Subcap. Străzi 03.03. 
SECłIUNEA FUNCłIONARE 

 
 

 Pentru anul 2012, la activitatea de reparaŃii străzi, cap. Transporturi 84.02. – 
Subcap. Străzi 03.03., creditele bugetare aprobate au fost de 76.500.000,00 lei.  

Până la data de 30.11.2012, plăŃile efectuate au fost de 71.252.441,34 lei, şi 
anume: 

- 68.608.767,32 lei achitat facturi aferente lucrărilor executate de către S.C. 
DELTA A.C.M. 93 S.R.L. Bucureşti în baza contractului de „ReparaŃii, reabilitare şi 
modernizare străzi în municipiul Craiova, proiectare şi execuŃie” - acord contractual nr. 
132150/20.10.2009 – Contract Subsecvent nr. 3 la Acord Cadru de lucrări nr. 
42743/31.03.2009 privind „ReparaŃii, reabilitare şi modernizare străzi în municipiul 
Craiova” şi a contractului de „Lucrări de reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi 
parcări în municipiul Craiova” - contract de lucrări nr. 52722/24.04.2012 - Contract 
subsecvent nr. 1 la Acord – cadru de lucrări nr. 47717/10.04.2012 privind „Lucrări de 
reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova”; 

- 2.643.674,02 lei achitat facturi aferente lucrărilor executate de către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova de „ÎntreŃinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminŃi din pavaj 
de piatră brută” în conformitate cu Gestiunea Directă aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2007. 

Deasemenea, s-au achitat facturi restante aferente anului 2011 în sumă de 
228.000,00 lei. 

Angajamentele bugetare la nivelul trimestrului IV al anului 2012 au aceeaşi 
valoare ca şi Angajamentele legale aferente aceleeaşi perioade de 76.500.000,00  lei, şi 
anume: 

- 228.000,00 lei – facturi restante aferente anului 2011; 
- 55.626.000,00 lei – valoare aferentă executării lucrărilor de „ReparaŃii, 

reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Craiova, proiectare şi execuŃie” aferente 
acordului contractual nr. 132150/20.10.2009 – Contract subsecvent nr. 3 la Acord cadru 
de lucrări nr. 42743/31.03.2009 privind „ReparaŃii, reabilitare şi modernizare străzi în 
municipiul Craiova” executate de către S.C. DELTA A.C.M. 93 S.R.L. Bucureşti; 



- 2.646.000,00 lei - „ÎntreŃinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminŃi din pavaj 
de piatră brută” în conformitate cu Gestiunea Directă aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2007 şi atribuită R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova; 

- 12.999.987,64 lei – Contract de lucrări nr. 52722/24.04.2012 – „Lucrări de 
reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova”, executant 
S.C. DELTA A.C.M. 93 S.R.L Bucureşti, Contract subsecvent nr. 1 la Acord – cadru de 
lucrări nr. 47717/10.04.2012 „Lucrări de reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi 
parcări în municipiul Craiova”; 

- 5.000.000,00 lei - Contract de lucrări nr. 146289/05.11.2012 – „Lucrări de 
reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova”, executant 
S.C. DELTA A.C.M. 93 S.R.L Bucureşti, Contract subsecvent nr. 2 la Acord – cadru de 
lucrări nr. 47717/10.04.2012 „Lucrări de reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi 
parcări în municipiul Craiova”. 
 MenŃionăm că până la finele anului 2012 urmează a se deconta „Lucrări de 
reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova” aferente 
contractului de lucrări nr. 146289/05.11.2012 – Contract Subsecvent nr. 2 la Acord 
Cadru de lucrări nr. 47717/10.04.2012 privind „Lucrări de reparaŃii şi întreŃinere străzi, 
alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova” executate de către S.C. DELTA A.C.M. 
93 S.R.L. Bucureşti în valoare de 5.000.000 lei. 
 
 
 

Director Executiv,     Şef Serviciu, 
  Monica Nastasa     Sever Bordu 
 
 
 
 
         Întocmit, 
         insp. Ileana Istodor 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.164798/________2012 
 
 

R A P O R T 
privind execuŃia bugetară la data de 30 noiembrie 2012,  

la activitatea de zone verzi şi mediu 
      

 ZONE VERZI 
 SecŃiunea de dezvoltare   

 
Activitatea de amenajare a spaŃiilor verzi se realizează conform prevederilor 

tehnice de execuŃie având ca obiective: protecŃia sănătăŃii populaŃiei, responsabilitatea 
faŃă de cetăŃean, conservarea şi protecŃia mediului, tarife echitabile şi accesibile tuturor 
consumatorilor, transparenŃă, consultarea şi antrenarea în discuŃii a cetăŃenilor, 
administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a banilor 
publici, satisfacerea nevoilor populaŃiei, îmbunătăŃirea condiŃiilor de confort ale 
populaŃiei. 

Activitatea propriu-zisă are ca scop asigurarea întreŃinerii spaŃiilor verzi, astfel 
încât acestea să se ridice la nivelul standardelor impuse de legislaŃia în vigoare.  

Pentru capitolul 67020503 „ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 
baze sportive şi de agrement” fondurile alocate prin HCL nr. 45/2012 cu 
modificarile ulterioare sunt de 18.272.000.lei  .  
Pe codul 200130 suma  alocata pe anul 2012 este de 16.259.000,00 lei din care 

s-a cheltuit pana la 30 noiembrie suma de 12.729.484,00 lei . 
           De pe acest cod bugetar sunt finantate urmatoarele activitati: 

1. Amenajarea, intretinerea şi infrumusetarea zonelor verzi . 
Activitatea de amenajare, intretinere şi infrumusetare zone verzi este dată în 

gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu 
modificările ulterioare . 

Pentru aceasta activitate s-a cheltuit pe perioada 01 ianuarie - 30 noiembrie  
2012 suma de 11.363.778,00 lei.  

Astfel:   
In perioada 01 ianuarie - 30 noiembrie 2012 pe aceasta activitate au fost 

desfasurate: 
- actiuni de curatire a zapezii  si a ghetii din parcurile si gradinile publice. 
- taieri de corectie si regenerare la arbori, 
- taieri de regenerare la arbusti si garduri vii, 
- lucrari de degajare a terenului de frunze si crengi, 
- incarcat si transport resturi vegetale , 
- intretinere curatenie, 
- maturat alei,  
- plantat material dendrofloricol, 



- udatul spatiilor verzi, 
- tratamente , 
- administrarea manuala a ingrasemintelor chimice, 
- combaterea bolilor si daunatorilor. 

 Suma cheltuita reprezinta achitarea facturilor pentru lucrarile executate si receptionate. 
2. Activitatea de administrare a Gradinii Zoologice situata in Parcul Nicolae 
Romanescu. 

Activitatea este reglementată de : 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 
3/2003 cu modificările ulterioare, 

- Legea nr. 191/2002 „Legea Grădinii Zoologice” şi Ordinul M.M.G.A. nr. 
742/2004 cu modificările ulterioare, 

- H.C.L. nr. 242/2006 prin care se aprobă gestiunea directă către Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pentru 
activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae 
Romanescu” din municipiul Craiova. 

- H.C.L. nr. 269/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova. 

- H.C.L. nr. 321/2006 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de 
administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova; 
Pentru administrarea Gradinii Zoologice s-a cheltuit pana la 30 noiembrie   

2012 , suma 791.841,00 lei  pentru intretinerea a 269 animale si pasari astfel: 
- 27 animale carnivore,  
- 42 omnivore,  
- 36 ierbivore si  
- 164 pasari decorative si carnivore. 

Intretinerea Gradinii Zoologice a constat in : 
- asigurarea hranei speciilor ce le adaposteste care consta in : carcasa cabalina, 

bovina, carne neconforma, huroaie, griu, porumb, srot de floarea soarelui, paine, 
etc. 

- cheltuieli cu personalul deservent,  
- cheltuieli cu energia electrica, apa, curatenie,  
- cheltuieli cu medicamentele (vaccinuri, alte medicamente obligatorii necesare 

ingrijirii speciilor de animale si pasari),  
- alte cheltuieli cu materiale necesare repararii adaposturilor  

3.O alta activitate finantata pe acest cod de cheltuieli este activitatea de administrare si 
întreŃinere a cimitirelor  din municipiul Craiova. 

Activitatea este reglementată de: 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 
- administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 
71/2002; 



- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova activitatea de administrare şi întreŃinere a cimitirelor, 

- H.C.L. nr. 587/29.11.2007 – privind aprobarea Regulamentului de 
- desfăşurare a activităŃii cimitirelor; 

RAADPFL Craiova are si in acest an în administrare un număr de 4 cimitire 
respectiv Cimitirul Craiova Nord, DorobănŃia, Sineasca şi Ungureni. Aceste cimitire se 
întind pe o suprafaŃă de cca. 55,62 ha. 

Pentru intretinere cimitire s-au cheltuit pana la 30 noiembrie 2012 suma de  
573.865,00 lei. 

In perioada analizata s-au executat lucrari de curatire a zapezii si ghetii la aceste 
cimitire si  lucrari de intretinere si curatenie. 

Suma totala cheltuita pana la 30 noiembrie  2012 pe codul 200130 - intretinere 
si functionare este de 12.729.484,00 lei. 

Pe codul 2002 reparatii curente - respectiv activitatea de mobilier stradal  
s-au alocat pe anul 2012 , 1.403.000 lei din care s-au platit pana la 30 noiembrie  2012, 
1.052.945,00 lei . 

Activitatea  a fost data in gestiune directa RAADPFL prin HCL 56/2006 cu 
completarile ulterioare. 

S-a finantat activitatea de functionare si intretinere a fantanilor arteziene. 
S-au executat lucrari de intretinere si reparatii si de curatire la fantanile arteziene 

de pe domeniul public. Curatirea si spalarea fantanilor arteziene, s-a facut ori de cate ori 
a fost nevoie, suprafata totala a bazinelor spalate si curatite pe luna, in aceasta perioada 
fiind de cca 6099 mp. De asemenea s-au executat lucrari de frecare a placajelor de 
marmura sau granit la fantanile arteziene de pe domeniul public in suprafata de cca 
445mp/luna. 

S-au executat lucrari de reparatii, intretinere, inlocuire la cca. 11562 ml retea de 
hidranti de gradina, in zona Bulevardului Oltenia, Gradina Sf. Dumitru, Parculet Mercur 
ACR. 

La solicitarea asociatiilor de proprietari in perioada ian - noiembrie , s-au montat 
pe domeniul public cca 15127 ml gard , din care 8962 ml fiind montati in perioada oct.. 

S-au executat lucrari de reparatii si intretinere la  60 locuri de joaca. 
S-au montat 110 banci agrement, 
S-au reparat si vopsit cca 400 banci agrement , 
Pentru achizitia de obiecte de inventar cod 20.05.30, s-a alocat pe anul  2012 

suma de 415.000 lei, din care au fost platiti pana la 30 noiembrie 2012, 403.859,00 lei 
pentru : 

- achizitia a 10 tarabe si un foisor in vederea organizarii EXPOFLORA pentru care 
s-a platit suma de 12.065,00 lei. 

- Achizitia a 20 pavilioane pentru organizare si amenajare EXPOFLORA 2012, 
suma platita fiind de 9.998,00 lei. 

- Achizitia de gard metalic imprejmuire zone verzi  381.796,00 lei. 
Pe codul 203030 a fost alocata suma de 65.000 lei, din care s-au platit pana la 

30 septembrie  2012  7.278,00 lei  pentru: 
- achizitia de materiale in vederea organizarii Expoflora - 7.278,00 lei (premii si 

materiale publicitare) . 
Suma totala cheltuita pana la 30 noiembrie 2012 pe activitatea de Zone verzi 

este de 14.193.566,00 lei .        



      II. Pentru activitatea „Colectarea si tratarea deseurilor” capitolul 74.02.05.02 
Cod 20.30.30. au fost alocati pe anul 2012, 7000 lei pentru achizitie afise 

publicitare si bannere de exterior privind campania de colectare a deseurilor de 
echipamente electrice , suma cheltuita pana la 30 iunie 2012, fiind de 6.015,00 lei. 

Prin contractul nr.45909/2012 incheiat cu SC ISSA ALTERNATIVE 
PUBLISHING SRL Craiova au foat achizitionate 100 bucati afise pulicitare si 4 
bannere de exterior. 
              
             Pe capitolul 700250203030 MRD au fost alocati si cheltuiti 594.000 lei. 
      Fondurile reflecta implicarea Primariei Municipiului Craiova la respectarea 
prevederilor OUG 15/1995 , privind ratificarea Acordului de Imprumut cu BERD. 
        
 
                                                                                 
    Director executiv adjunct,                                                Sef Serviciu, 
    Nicu TuŃu                                                                         Marius Barcan 
                                                                                              
 
                                                                                                     Intocmit, 
                                                                                           insp. Tudorita Olteanu 
 
                                                                                           insp. Catalin Popa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ι.Ι.Ι.Ι. Pe activitatea - Canalizarea si tratarea apelor reziduale capitolul 
74.02.06. a fost alocata pentru semestruI I 2012, suma de 2.400.000 lei 
astfel din care s-a cheltuit pana la 30 iunie 2012 suma de 289.866,00 lei. 

Codul 200104 - apa, canal, salubritate 
Pe activitatea apa canal - salubritate s-a alocat pe semestrul I suma de 

1.000.000 lei din care s-a cheltuit pana la 30 iunie 2012 suma de 289.866,00 lei pentru 
plata facturilor privind activitatea de consum apa fantani si ape meteorice (din care 
133.913,00 lei facturi neachitate in 2011).                              

Au fost alocate fonduri astfel:      
- pentru servicii privind preluarea apelor meteorice de catre retelele de canalizare 

pentru care au fost alocati 1.555.000 lei din care s-a cheltuit pana la 30 iunie 2012 
suma de 125.002,00 lei .  
Pentru aceasta activitate s-a incheiat cu S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
contractul nr.6315/2012 valoarea lui fiind de 1.440.000 lei. 

- consum apa fantani arteziene si cismele pentru care s-au alocat 451.000 lei din 
care s-a cheltuit pana la 30 iunie 2012, suma de 30.951,00 lei pentru plata 
facturilor. S-a incheiat si pentru acest an contractul nr.6316/2012 valoarea lui 
fiind de 432.000 lei. 
 
codul 20.30.30 - alte cheltuieli pentru intretinere si functionare 
Pentru finantarea activitatii de decolmatare canale si interventii la inundatii s-a 

alocat pe semestrul I suma de 1.400.000 lei. Nu s-au inregistrat cheltuieli in perioada 
analizata, activitatile urmand a fi scoase la licitatie.      

Suma totala cheltuita pe capitolul 7402060 - Canalizare pana la 30 iunie 
2012  este de 289.866,00 lei. 
    

ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ. Pentru activitatea de amenajari hidrotehnice  capitolul 70.02.05.02 au 
fost alocati 80.000 lei pentru finantarea urmatoarelor activitati: 

cod 20.20 
Cheltuieli autorizare si intocmire documentatii in vederea autorizarii - 80.000 

lei. Banii au fost prevazuti a se cheltui in trimestrul III 2012. 
 
ΙΙΙ. Pentru activitatea de MRD capitolul 70.02.50, codul 203030  au fost 

alocati de la buget  594.000 lei .  
Pana la 30 iunie 2012, nu s-au inregistrat cheltuieli, banii fiind prevazuti a se 

cheltui in trim IV. 
Fondurile reflecta implicarea Primariei Municipiului Craiova la respectarea 

prevederilor OUG 15/1995 , privind ratificarea Acordului de Imprumut cu BERD. 
       

Ις.Ις.Ις.Ις. Pentru activitatea „Colectarea si tratarea deseurilor” capitolul 
74.02.05.02 



Cod 20.30.30. au fost alocati pentru semestrul I anul 2012, 7000 lei pentru 
achizitie afise publicitare si bannere de exterior privind campania de colectare a 
deseurilor de echipamente electrice , suma cheltuita pana la 30 iunie 2012, fiind de 
6.015,00 lei. 

Prin contractul nr.45909/2012 incheiat cu SC ISSA ALTERNATIVE 
PUBLISHING SRL Craiova au foat achizitionate 100 bucati afise pulicitare si 4 
bannere de exterior. 
 
                                                                                         Intocmit, 
                                                                                  insp. Tudorita Olteanu 
                                                                                       
                                                                                      insp Corina Stefanita 
                                                                                      
                                                                                      insp. Catalin Popa 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Transport Public Local si Siguranta Circulatiei 
Nr.________/_______2012 

 
 
 

R A P O R T 
    

privind executia bugetara pe semestrul I al anului 2012,   
la activitatile desfasurate de serviciul transport public local si siguranta cirulatiei 

 
 
 

Prin HCL nr.45/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2012, la ”Sectiunea functionare”, capitolul 70.02.50/20.01.30 (sistematizarae circulatiei) 
pentru desfasurarea activitatii Serviciului Transport Public Local si Siguranta Circulatiei a fost 
alocata pe semestrul I de la bugetul local suma de 900 mii lei in scopul finantarii pentru 
executia de lucrari si achizitionarea unor bunuri si servicii. 

Prin H.C.L.56 /2006 cu modificarile ulterioare a fost aprobata gestiunea directa prin 
RAADPFL Craiova a activitatii privind „Realizarea si intretinerea in perfecta stare de 
functionare a circulatiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere si a marcajelor. 

In sensul celor de mai sus cheltuielile efectuate in semestrul I al anului 2012, la 
cap.70.02.50/20.01.30 (sistematizarea circulatiei) sunt in valoare de 516.129,00 lei astfel: 

- Situatie indicatoare rutiere ian/feb. în valoare de 30.598,00 lei. 
Activitatea a avut ca scop lucrari de amplasare/dezafectare a indicatoarelor 
rutiere , asigurarea intretinerii acestora.  

- Taxa ANRSC (2 rate) in valoare de 1000,00 lei in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

- Situatie semafoare ian-aprilie in valoare de 136.902,00 lei.Conform 
regulamentului de functionare si caietului de sarcini s-au efectuat lucrari de  
intretinere a semafoarelor de pe domeniul public. 

- Vopsitorii suprafete nemetalice in valoare de 85.533,00 lei. Au fost vopsite 
bordurile si a altor elemente de delimitare a carosabilului. 

- Achizitie balize in valoare de 23.734,00 lei.  



- Montat stalpi in valoare de 30.030,00 lei 
- Situatie marcaj rutier in valoare de 208.332,00 lei. Au fost executate lucrari de 

intretinere a marcajului rutier conform caietului de sarcini. 
  Total       516.129,00 
 

Suma platita pe semestrul I pe capitolul 70.02.50 cod 20.01.30 este de 241.259,00 lei. 
 
 
 
   Sef Serviciu T.P.L.S.C.      Intocmit,  
          Alin Glavan          Corina Stefanita  



ANEXA NR.2

-lei -

Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod Prevederi Pl ăŃi

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 633.262.100 519.487.506
01 CHELTUIELILE SECłIUNII DE FUNCłIONARE 49.02-SF 378.151.100 349.369.574
1 Autorit ăŃi executive 51.02 20.917.000 17.883.433

cheltuieli de personal 51.02.10 14.003.000 12.807.876
bunuri şi servicii 51.02.20 6.937.000 5.098.170
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

51.02.85 -23.000 -22.613

plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

51.02.85.01 -23.000 -22.613
2 Servicii publice generale 54.02 1.539.000 1.368.602

Servicii publice comunitare de eviden Ńa persoanelor, 
din care: 1.539.000 1.368.602

cheltuieli de personal 54.02.10 592.000 591.790
bunuri şi servicii 54.02.20 217.000 216.812
transferuri către instituŃii publice 54.02.51 730.000 560.000
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 54.02.51.01 730.000 560.000

3 Tranzac Ńii privind datoria public ă şi împrumuturi 55.02 -14.621.000 2.860.199
bunuri şi servicii 55.02.20 435.000 415.033
dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 5.245.000 3.505.166
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

55.02.85 -20.301.000 -1.060.000
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

55.02.85.01 -20.301.000 -1.060.000

4 Ordine public ă şi siguran Ńă naŃional ă 61.02 8.498.000 7.387.341
bunuri şi servicii 61.02.20 71.000 27.341
transferuri către instituŃii publice 61.02.51 8.427.000 7.360.000
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 61.02.51.01 8.427.000 7.360.000
Poli Ńia local ă 8.427.000 7.360.000
transferuri către instituŃii publice 61.02.51 8.427.000 7.360.000
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 61.02.51.01 8.427.000 7.360.000
Protec Ńie civil ă 71.000 27.341
bunuri şi servicii 61.02.20 71.000 27.341

5 ÎnvăŃământ 65.02 142.101.110 126.757.059
cheltuieli de personal 65.02.10 116.877.000 106.439.890
bunuri şi servicii 65.02.20 24.647.110 19.928.881
alte cheltuieli 65.02.59 700.000 542.688
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

65.02.85 -123.000 -154.400
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

65.02.85.01 -123.000 -154.400

6 Sănătate 66.02 12.770.990 11.374.568
cheltuieli de personal 66.02.10 6.004.000 5.468.363
bunuri şi servicii 66.02.20 205.000 93.320
transferuri către instituŃii publice 66.02.51 6.579.990 5.831.983
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 66.02.51.01.

01
6.579.990 5.831.983

plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

66.02.85 -18.000 -19.098
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

66.02.85.01 -18.000 -19.098
7 Cultur ă, recreere şi religie 67.02 35.623.000 29.250.466

CHELTUIELI



Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod Prevederi Pl ăŃi

bunuri şi servicii 67.02.20 18.272.000 14.193.466
transferuri către instituŃii publice 67.02.51 16.751.000 14.790.000
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 67.02.51.01 16.751.000 14.790.000
alte cheltuieli 67.02.59 600.000 267.000

8 Asigur ări şi asisten Ńă social ă 68.02 26.173.000 21.851.922
cheltuieli de personal 68.02.10 7.569.000 6.444.799
bunuri şi servicii 68.02.20 848.000 632.002
transferuri 68.02.51 4.753.000 4.190.229
transferuri către instituŃii publice-SecŃ. FuncŃ. 68.02.51.01 4.753.000 4.190.229
asistenŃă socială 68.02.57 12.603.000 10.223.828
alte cheltuieli 68.02.59 430.000 393.000
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

68.02.85 -30.000 -31.936

plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

68.02.85.01 -30.000 -31.936

9 Locuin Ńe, servicii şi dezvoltare public ă 70.02 11.308.000 9.398.444
bunuri şi servicii 70.02.20 11.308.000 9.398.444

10 Protec Ńia mediului 74.02 24.143.000 21.284.115
bunuri şi servicii 74.02.20 24.143.000 21.375.359
rambursări de credite 74.02.81 0 -91.244

11 Combustibili şi energie 81.02 15.781.000 13.638.556
subvenŃie - total, din care: 81.02.40 15.781.000 13.638.556
     *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 15.500.000 13.358.010
     *subventii pentru compensarea cresterilor 
neprevizionate ale preturilor

81.02.40.20 281.000 280.546
12 Transporturi 84.02 93.918.000 86.314.869

bunuri şi servicii, din care 84.02.20 79.671.000 74.297.876
     *abonamente pensionari 3.105.000 2.752.656
     *străzi, drumuri şi poduri 76.500.000 71.497.250
     *proiect "modern RAT" 66.000 47.970
subvenŃii 84.02.40 10.418.000 9.220.000
rambursări de credite interne 84.02.81 4.056.000 3.041.802
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

84.02.85 -227.000 -244.809

plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. FuncŃ.

84.02.85.01 -227.000 -244.809

02 CHELTUIELILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 255.111.000 170.117.932
1 Autorit ăŃi executive 51.02 4.411.000 791.511

cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 4.411.000 791.511
active nefinanciare 51.02.71 4.411.000 791.511

2 ÎnvăŃământ 65.02 8.080.000 5.244.477
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 65.02.56 4.262.000 1.817.388
active nefinanciare 65.02.71 3.885.000 3.493.714
plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent

65.02.85 -67.000 -66.625

plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 
curent-SecŃ. Dezv.

65.02.85.02 -67.000 -66.625

3 Sănătate 66.02 1.758.000 1.468.000
transferuri curente 66.02.51 1.688.000 1.468.000
transferuri de capital 66.02.51.02 1.688.000 1.468.000
cheltuieli de capital 66.02.71 70.000 0

4 Cultur ă, recreere şi religie 67.02 4.666.000 564
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 67.02.56 4.514.000 564



Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod Prevederi Pl ăŃi

cheltuieli de capital 70.02.71 152.000 0
5 Asigur ări şi asisten Ńă social ă 68.02 67.000 497

programe cu finanŃare din FEN postaderare 68.02.56 67.000 497
6 Locuin Ńe, servicii şi dezvoltare public ă 70.02 19.156.000 13.164.832

transferuri curente 70.02.55 1.316.000 1.315.738
transferuri de capital 70.02.55.02 1.316.000 1.315.738
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 70.02.56 3.548.000 0
cheltuieli de capital 70.02.71 14.292.000 11.849.094

7 Protec Ńia mediului 74.02 77.561.000 76.150.529
cheltuieli de capital 74.02.71 77.561.000 76.150.529

8 Ac Ńiuni generale economice, comerciale şi de munc ă 80.02 21.368.000 6.366.836
programe cu finanŃare din FEN postaderare 80.02.56 21.368.000 6.366.836

9 Combustibili şi energie 81.02 6.774.000 172.067
cheltuieli de capital 81.02.71 6.774.000 172.067

10 Transporturi 84.02 111.270.000 66.758.619
alte transferuri-proiect "modern RAT" 84.02.55 716.000 715.676
alte transferuri-proiect "modern RAT"-SecŃ. Dezv. 84.02.55.02 716.000 715.676
proiecte cu finanŃare FEN postaderare 84.02.56 107.567.000 63.184.085
cheltuieli de capital 84.02.71 2.987.000 2.858.858

                 Director executiv, Şef serviciu,
                    Nicolae Pascu Daniela Militaru

Ordonator principal de credite,

Lia OlguŃa Vasilescu
Primar,



ANEXA NR.1 

VENITURI 
-lei- 

Denumire indicatori 
Prevederi 

12 luni 
Încasări 

la 
30.11.2012  

TOTAL VENITURI: 619.761.100 524.349.699 
VENITURILE SECłIUNII DE FUNC łIONARE: 378.151.000 350.405.253 

I.Venituri proprii, total din care: 116.445.000 109.010.369 
*Venituri din impozite şi taxe locale 110.240.000 103.333.856 
*Sume alocate de DirecŃia de Sănătate  Publică pentru 
finanŃarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină 
Dentară din unităŃile de învăŃământ din Municipul 
Craiova 

6.119.000 5.560.808 

*DonaŃii şi sponsorizări 86.000 115.705 
II.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată,TOTAL, din care: 

141.912.100 128.030.569 

-finanŃarea de bază a unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar de stat, din care: 

126.503.000 114.524.358 

     - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaŃiile şi alte 
drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuŃiile aferente acestora din unităŃile de învăŃământ 
preuniversitar de stat 

114.138.000 104.296.057 

     - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 
alin. 2, lit b)-e) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011 

12.365.000 10.228.301 

- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile 
de învăŃământ preuniversitar de stat 

2.646.000 2.140.710 

- drepturile asistenŃilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaŃiilor lunare ale persoanelor 
cu handicap 

5.264.000 4.367.992 

- ajutorul pentru încălzirea locuinŃei pentru beneficiarii 
de ajutor social 

80.000 0 

- cheltuielile creşelor  1.347.000 1.347.000 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 6.072.100 5.650.509 



echilibrarea bugetelor locale 
III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 151.539.000 134.370.738 

IV.SubvenŃii , din care: 317.000 93.357 
- SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinŃei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 

300.000 79.363 

- SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii 17.000 13.994 
V. Alte transferuri voluntare 76.240.000 76.291.542 

VI.V ărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru 
finanŃarea secŃiunii de dezvoltare 

-108.302.000 -97.391.322 

VENITURILE SECłIUNII DE DEZVOLTARE: 241.610.000 173.944.446 

I.Venituri proprii, din care: 712.000 13.422.770 
-excedent din anul precedent  12.553.566 
II. SubvenŃii  48.109.000 26.305.599 

-Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de 
termoficare 

3.800.000 3.800.000 

- SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale 
necesare susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din FEN 
postaderare 

44.309.000 22.505.599 

III. Sume primite de la UE în contul plăŃilor efectuate 84.487.000 36.824.755 

IV.V ărsăminte din secŃiunea de functionare 108.302.000 97.391.322 
 

 

 

Ordonator principal de credite, 

Primar, 

Lia OlguŃa Vasilescu 

 

                Director executiv,                                                                       Şef Serviciu, 

                   Nicolae Pascu                                                                       Daniela Militaru  
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