
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

                 HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pentru anul 2012 

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

20.12.2012; 
Având în vedere raportul nr.172348/2012 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte  prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a creditelor 
externe şi interne, pentru anul 2012;  

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

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4 lit. a şi art.45 alin. 2, lit. a, art. 
61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pentru anul 2012, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 

 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 

      Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                             
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.  172348/2012 
 
 
 

RAPORT 
privind execuţia bugetului 

creditelor externe şi interne pentru anul 2012 
 

 

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

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

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

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

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

două secţiuni. 

La capitolul 67.06 ”Cultură, recreere şi religie” se regăseşte proiectul “Craiova 

Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 

Craiova” depus spre finanţare în anul 2009 în cadrul Programului Operaţional Regional 

2007-2013, Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, 

Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 

turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice. 

Pentru acest proiect a fost prevazuta suma de 6.410 mii lei. Intrucat procedura de 

achizitie publica a lucrarilor se afla in derulare, pana in prezent nu au fost efectuate 

plati. 

Bugetul creditelor externe şi interne cuprinde la capitolul 80.06 ”Acţiuni 

economice, comerciale şi de muncă” contractul de finanţare nr. 808/2010, din Fonduri 

externe nerambursabile postaderare pentru Centrul Multifuncţional Craiova – 

Pavilion Central (asistenţă tehnică şi execuţie), suma alocată pe anul 2012 fiind de 

33.142 mii lei. 

 Pana in data de 30.11.2012, din credit, au fost efectuate plăţi în sumă de 

31.700,835 mii lei, reprezentând executie lucrari, cota ISC (0,7%) şi servicii de 



dirigenţie de şantier şi de asistenţă tehnică din partea proiectantului. Diferenţa faţă de 

prevedere se va cheltui în luna decembrie. 

 Faţă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe şi interne pentru anul 2012 

conform anexei ataşate la prezentul raport. 

 
 
 
 

Ordonator principal de credite, 
Primar, 

Lia Olguta Vasilescu 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Dorina Predus 

Sef Birou, 

Alina Rosca 

 

 

Intocmit, 

Insp. Elena Petrisor  insp. Marius Chetoiu 

 




	proiect+raport
	Screen Shot 2012-12-14 at 4.34.37 PM

