
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
                                                         PROIECT 

 
         HOTARÂREA NR. ______ 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017 

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

29.06.2017; 
Având în vedere raportul nr.82536/2017 întocmit de Direcţia Economico-Financiară 

prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului 
de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor 
specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 
terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
modificat prin Ordinul nr.234/2016; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017, 
prin diminuarea acestuia la partea de cheltuială cu suma de 71,00 mii lei, conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2017. 

    Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
             VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 

                     Adrian COSMAN 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ               Se aprobă, 
SERVICIUL BUGET                                        Pt .Primar, 
Nr. 82536/19.06.2017                 Viceprimar  

         Adrian Cosman 
 

RAP ORT 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

al Municipiului Craiova pe anul 2017 

 

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii se rectifică de către Consiliile Locale pe parcusul 

exerciţiului bugetar, urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. 

Având in vedere prevederile Ordinului nr. 234/2016 privind 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor 

specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 

1, alin (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru 

aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-

2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor 

specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare 

rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de 

implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru 
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aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare 

în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de 

agromediu şi zone defavorizate, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, a fost încasată până în acest moment de la APIA – Dolj în contul 

505403 suma de 70.654,14 lei, urmând ca această sumă să fie transferată în 

contul 33.02.50 –„alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” al 

bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2017, 

sumă ce v-a fi folosită pentru achiziţia a două tocătoare de vegetaţie şi o 

motocositoare pentru executarea lucrărilor de întreţinere respectiv, cosirea 

vegetaţiei pentru pajiştile aflate pe raza municipiului Craiova, în 

conformitate cu solicitarea RAADPFL Craiova înregistrată sub nr. 

82144/16.06.2017 şi a fundamentărilor ataşate. 

Faţă de cele menţionate mai sus, propunem rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri 

proprii al Municipiului Craiova pe anul 2017 prin diminuarea acestuia la 

partea de cheltuială cu suma de 71,00 mii lei, conform anexei ataşate la 

prezentul raport şi a fundamentărilor ataşate.   

 În mod corespunzător se modifică Hotărârea nr. 82 din 30.03.2017. 
 

Ordonator principal de credite delegat, 
Lucia Ştefan 

 

 
 

  Director executiv adj.,           Şef serviciu,                               Întocmit,  
  Brăgariu Marcela        Daniela Militaru                   insp. Venus Bobin  

 
 
 
 

Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Lia Martha Toncea 
 

VB/ 2ex 



ANEXA

mii lei

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.  VENITURI CURENTE 00.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diverse venituri 36.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte venituri 36.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 00.01 SF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.  VENITURI CURENTE 00.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.   VENITURI NEFISCALE 00.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diverse venituri 36.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte venituri 36.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE  01 71,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 71,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Influenţe           
+/-

TOTAL CHELTUIELI  (SECŢIUNEA DE 
FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII  

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator
Buget după 
rectificare

Estimări 2020

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 
SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

PROPUNERE RECTIFICARE

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Buget conform 
HCL nr. 

82/30.03.2017
Estimări 2018 Estimări 2019

pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

Ordonator principal de credite,

delegat,

Daniela Militaru                            Marcela Brăgariu

Lucia Ştefan

                          Director executiv adj., Şef serviciu,











 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Registrul Agricol 
Nr. ________________  

 
Vizat, 

Direcția Economico-Financiară, 
Director executiv 

Lucia Ștefan 
 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE     
privind includerea în bugetul Municipiului Craiovaprivind includerea în bugetul Municipiului Craiovaprivind includerea în bugetul Municipiului Craiovaprivind includerea în bugetul Municipiului Craiova    

a sumelor a sumelor a sumelor a sumelor necesare achizinecesare achizinecesare achizinecesare achiziționționționționării a 4 buc. motocositoare 1,3CPării a 4 buc. motocositoare 1,3CPării a 4 buc. motocositoare 1,3CPării a 4 buc. motocositoare 1,3CP 
 

 Prin adresa nr. 82144/16.06.2017 RAADPFL solicită achiziționarea a 4 buc. motocositoare de 
1,3CP acestea fiind necesare pentru executarea lucrărilor de întreținere, respectiv cosirea 
vegetației.  

Conf. Art. 5, alin. 7 din Ordinul nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a 
condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți 
naționale directe, complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului  aferent 
măsurilor de agromediu și zone defavorizate al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării  Rurale, 
Municipiul Craiova a depus la APIA Dolj cererea de plată pentru pajiștile comunale pe care le 
administrează și pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau 
pentru care nu se încasează taxe de pășunat. Față de cele menționate mai sus, solicităm 
includerea în bugetul Municipiului Craiova, la capitolul 83.02.03.30.20.05.30, a sumei de 10 mii lei 
încasată până în acest moment de la APIA. 
 

 

 Pt. Secretar, 
Ovidiu Mischianu 

Întocmit, 
Șef Serviciu, 
Stoica Ionuț 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Registrul Agricol 
Nr. ________________  

 
Vizat, 

Direcția Economico-Financiară, 
Director executiv 

Lucia Ștefan 
 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Tocător  de vegetație (cu motor termic) ” 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

 
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): 
mașini, echipamente și mijloace de transport 
2. Act normativ aprobare indicatori:- 
3. Necesitate și oportunitate: Prin adresa nr. 82144/16.06.2017 RAADPFL solicită 
achiziționarea unui tocător de vegetației cu motor termic, acesta fiind necesar pentru 
executarea lucrărilor de întreținere, respectiv cosirea vegetației. Conf. Art. 5, alin. 7 din Ordinul 
nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de 
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe, complementare 
în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului  aferent măsurilor de agromediu și zone 
defavorizate al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării  Rurale, Municipiul Craiova a depus la 
APIA Dolj cererea de plată pentru pajiștile comunale pe care le administrează și pentru care nu 
au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau pentru care nu se încasează 
taxe de pășunat. Față de cele menționate mai sus, solicităm includerea obiectivului de investiții 
în Programul de Investiții Publice, a sumei de 30 mii lei încasată până în acest moment de la 
APIA. 
4. Informații financiare:  

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 30 mii lei; 83.02.03.30.71.01.02 
b) creditele de angajament: 30 mii lei  
c) creditele bugetare: 30 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: .- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Registrul Agricol și  RAADPFL 
 

 Pt. Secretar, 
Ovidiu Mischianu 

Întocmit, 
Șef Serviciu, 
Stoica Ionuț 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Registrul Agricol 
Nr. ________________  

 
Vizat, 

Direcția Economico-Financiară, 
Director executiv 

Lucia Ștefan 
 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

„Tocător  de vegetație (ce se atașează la un tractor universal) ” 
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017 

 
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): 
mașini, echipamente și mijloace de transport 
2. Act normativ aprobare indicatori:- 
3. Necesitate și oportunitate: Prin adresa nr. 82144/16.06.2017 RAADPFL solicită 
achiziționarea unui tocător de vegetației care se atașează la un tractor universal, acesta fiind 
necesar pentru executarea lucrărilor de întreținere, respectiv cosirea vegetației. Conf. Art. 5, 
alin. 7 din Ordinul nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor 
specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți 
naționale directe, complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului  aferent 
măsurilor de agromediu și zone defavorizate al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării  Rurale, 
Municipiul Craiova a depus la APIA Dolj cererea de plată pentru pajiștile comunale pe care le 
administrează și pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere 
sau pentru care nu se încasează taxe de pășunat. Față de cele menționate mai sus, solicităm 
includerea obiectivului de investiții în Programul de Investiții Publice, a sumei de 31 mii lei 
încasată până în acest moment de la APIA. 
4. Informații financiare:  

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 31 mii lei; 83.02.03.30.71.01.02 
b) creditele de angajament: 31 mii lei  
c) creditele bugetare: 31 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: .- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Registrul Agricol și  RAADPFL 
 

 Pt. Secretar, 
Ovidiu Mischianu 

Întocmit, 
Șef Serviciu, 
Stoica Ionuț 
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