
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                           PROIECT   

  HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal 

Craiova, pe anul 2018 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 15.02.2018; 
Având în vedere raportul nr.24449/2018 întocmit de Direcţia Economico-

Financiară  prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2018; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată, Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
Hotărârii Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene;  

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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal                
Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-11.903,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli-11.903,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

   conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

           Mihail GENOIU     Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 24449/08.02.2018 

 
                                                     Se aproba, 

                       PRIMAR 
                      Mihail Genoiu 

 
 

                                                                 Avizat, 
ADMINISTRATOR PUBLIC 

      Marian Sorin Manda 
 

 
          RAPORT 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2018 la Sport Club Municipal Craiova 

 

 

Sport Club Municipal este un club sportiv înființat și finanțat de către Consiliul 

Local al Municipiului Craiova și are în structura funcțională următoarele secții: handbal 

feminin, baschet masculin, volei feminin și masculin, și box. La nivelul clubului își 

desfășoară activitatea un număr de 110 sportivi și tehnicieni/personal medical.  

Activități sportive sunt structurate astfel: 

- secția handbal feminin are 17 sportivi legitimați și un staff tehnic compus din 6 

persoane (antrenor principal, antrenor secund, antrenor cu portarii, doi fizioterapeuți și 

un asistent medical); 

- secția de baschet masculin are 12 sportivi legitimați și un staff tehnic compus din 6 

persoane (antrenor principal, 2 antrenori secunzi, antrenor coordonator, kinetoterapeut si 

preparator fizic). 

- secția de volei masculin are legitimați 14 sportivi și un staff tehnic compus din 4 

persoane (antrenor principal, antrenor secund, fizioterapeut, organizator). 
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- secția de volei feminin (care evoluează în eșalonul secund al Campionatului Național, 

respectiv Divizia A2 vest) are legitimați un număr de 12 sportive si un antrenor 

principal. 

- secția de  box are 34 sportivi si un staff tehnic alcătuit din 4 antrenori. 

Prin urmare la nivelul clubului exista un număr de 89 sportivi legitimați si un 

număr de 21 persoane care alcătuiesc staff-urile tehnice ale echipelor, un total de 110 

contracte pentru activitate sportivă. 

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

cu modificările şi completările ulterioare, bugetele instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale.  

Încasările Sport Club Municipal Craiova se compun din: venituri proprii, 

transferuri de la bugetul local, donații și sponsorizări. 

Sport Club Municipal Craiova estimează că va realiza în anul 2018 venituri proprii 

din închirierea sălii de sport „Ion Constantinescu” și ca urmare a televizarii meciurilor 

echipelor de Baschet masculin, Volei masculin si Handbal feminin, din eventualele 

plecari de jucatori prin incasarea grilelor de transfer specific fiecarei federatii in parte, 

precum si din participarile jucatorilor selectionati la echipele nationale în sumă de 

203,00 mii lei. 

Avand in vedere art.3.9 din Normele metodologice privind încheierea exercițiului 

bugetar al anului 2017/19.12.2017, Sport Club Municipal Craiova propune cuprinderea 

sumei de 81,00 mii lei in bugetul initial de venituri si cheltuieli, sumă incasată in finalul 

anului 2017 și necuprinsă în buget, de la urmatorii sponsori: SC UNIQA ASIGURARI 

SA (2,5 mii lei), SC PROGOPO IMPEX SRL (6 mii lei), SC ONIOPTIC SRL (55 mii 

lei), SC NITELA IMPEX SRL (3,5 mii lei) si in cursul lunii ianuarie 2018 de la SC 

VOMIDOM SRL (14mii lei), in conformitate cu contractele de sponsorizare incheiate 

cu acestea.  

De asemenea, Sport Club Municipal Craiova va primi o finanțare din bugetul local 

al Municipiului Craiova sub formă de transferuri în suma de 11.619,00 mii lei. 
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Prin urmare, veniturile instituţiei vor fi în sumă de 11.903,00 mii lei şi se vor folosi 

pentru: 

 - cheltuieli de personal – 1.400,00 mii lei. Acestea au fost fundamentate avandu-se in 

vedere prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG 79/2017 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si HG 

846/2017 privind majorarea salariului de baza minim brut pe economie incepand cu 

data de 01.01.2018. Au fost prevazute vouchere de vacanta, conform OUG 90/2017 

privind unele masuri fiscal-bugetare, in valoare de 38,00 mii lei. 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 10.503,00 mii lei. Se vor folosi pentru întreținerea 

sălii de sport „Ion Constantinescu”și reparații curente la aceasta, pentru funcționarea 

unității, pentru contractele încheiate pentru activitate sportivă, cheltuieli de organizare 

competiții interne și internaționale, echipamente sportive, pregătire profesională și 

protecția muncii. 

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

Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova 

pe anul 2018, după cum urmează: 

� Total Venituri – 11.903,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 

� Total Cheltuieli – 11.903,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

conform anexei şi fundamentării ataşate la prezentul raport.  

 

Ordonator Principal de Credite Delegat, 
Lucia Ştefan 

 
 

Director Executiv Adj., Întocmit, 
Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Iulia Lavinia Defta 

 
D.C./2 ex. 
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