
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
             
                            PROIECT
         HOTĂRÂREA NR._____ 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pe anul 2018 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 
 Având în vedere raportul nr.49572/2018 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară  prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2018;  
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, Legii Poliţiei Locale nr.155/2010 şi Hotărârii 
Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei Locale;  
           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 Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri  - 27.231,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 26.976,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 255,00 
mii lei); 

b) total cheltuieli – 27.231,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 26.976,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
255.00 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.37/2018. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 
 



   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                
PRMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.49572/21.03.2018 
  
 
 

Se aprobă, 
Primar, 

Mihail Genoiu 
 
 

Avizat, 
Administrator Public, 
Marian-Sorin Manda 

 
 
 
 
 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2018 
 la Poliţia Locală a Municipiului Craiova 

 
 

 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Legea Poliţiei 

Locale nr. 155/2010 şi H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, bugetul instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din bugetele locale se aprobă de către Consiliul Local. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 

    



   

     Prin Procesul verbal de cercetare nr. 3711/16.01.2018 Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Dolj a înregistrat un accident de muncă mortal de traseu, eveniment ce a 

avut loc în data de 15.06.2017 şi în urma căruia a decedat poliţistul local Ionescu 

Iulian, angajat al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 

   În conformitate cu prevederile art. 66, alin (1),(2) din H.G. nr.1332/2010 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru 

daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, iar asigurarea despăgubirilor 

implică acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, 

pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie 

locală.     

Potrivit prevederilor art. 67 şi 68, din acelasi act normativ, Poliţia Locală, în 

situaţia în care poliţistul local şi-a pierdut viaţa în urma unui accident, în timpul sau 

în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, acordă despăgubiri în sumă de până 

la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii, şi se plătesc familiei poliţistului local 

decedat, în limita bugetului aprobat de către Consiliul Local.   

Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri, urmează a fi iniţiate 

demersuri pentru recuperarea sumelor de la persoanele care se fac vinovate de 

producerea prejudiciilor.  

Având în vedere cele prezentate, prin adresa nr. 10819/2018, Poliţia Locală a 

Municipiului Craiova propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în sensul 

majorării subvenţie alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului 

Craiova, pe anul 2018, respectiv a cheltuielilor la titlul 20 “Bunuri şi servicii” cu 

suma de 24,00 mii lei, echivalentul a 5.000 euro în vederea acordării despăgubirii 

familiei poliţistului local decedat. 

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

Municipiului Craiova, rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova, după cum urmează: 

•Total Venituri  27.231,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 26.976,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 255,00 mii lei);  



   

•Total Cheltuieli  27.231,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 

sumă de 26.976,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 255.00 

mii lei) conform anexei şi a fundamentării ataşate la prezentul raport. 

 În mod corespunzător se modifică H.C.L. nr. 37/15.02.2018. 

 

 

 
Ordonator principal de credite delegat, 

Lucia Ştefan 
 
 

Director executiv adj., Întocmit, 
Daniela Militaru Cons. Gabriela Stancu 

 
   

 
Vizat de legalitate, 

Cons. Jur. Marinela Rezeanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ex/G.S. 
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