
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

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

semestrul I al anului 2018 
 
 

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

26.07.2018; 
Având în vedere rapoartele nr.110502/2018 întocmit de Direcţia Economico-

Financiara și nr.111335/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018;  

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, 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
semestrul I al anului 2018, 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, 

             Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 110502/11.07.2018 
 
 
 

                                                                       Se aprobă, 
           PRIMAR, 

                                                             MIHAIL GENOIU 
 
 
 

Avizat, 
                                                   ADMINISTRATOR PUBLIC  

Marian-Sorin Manda 
 
 
 
 

RAPORT  
PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ SEMESTRULUI I (30 iunie 2018) 
 

 

În conformitate cu art.49, alin.12 din Legea privind finanţele publice locale nr. 

273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul 

expirat, 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. 

Execuţia veniturilor bugetului local se prezintă pe cele două secţiuni, 

funcţionare şi dezvoltare, la finele semestrului I, astfel: 

Secţiunea de funcţionare: 

I. În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat impozite din taxe și impozite locale în 

sumă de 111.125.227 lei, față de o prevedere în sumă de 97.169.000 lei, în procent de 
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114,36 %. Aceasta se datorează în primul rând bonificației de 10% care se acordă la 

plata integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2018. 

* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă 90.417.839 lei, în procent de 113,80% față 

de o prevedere de 79.450.000 lei. 

* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă 20.707.388 lei față de o prevedere de 

17.719.000 lei, în procent de 116,86%. Veniturile nefiscale sunt relativ greu de estimat 

datorita faptului ca ele nu pot fi fundamentate cu precizie, ele realizandu-se doar in 

urma unor servicii efectuate, a unui profit realizat sau a unor contraprestatii care nu pot 

fi controlate (actiuni la instantele judecatoresti, taxe de examinare, inmatriculari auto, 

etc.).  

Sumele alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor 

medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova au 

fost pentru luna ianuarie a anului 2018 în sumă de 880.736 lei. 

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de 

44.250.945 lei, astfel: 

- pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de 23.238.945 lei. 

Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcţie de nivelul plăţilor efectuate pentru 

fiecare destinaţie în parte; 

- pentru echilibrarea bugetelor locale s-a incasat suma de 18.440.000 lei;  

- pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat s-a încasat suma 

de 2.572.000 lei. 

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

proporţie de 111,58 %, respectiv 101.664.651 lei. Aceste sume reprezintă cota de 43 % 

din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează venituri în societăţi 

comerciale şi instituţii de pe raza municipiului Craiova  de către direcţiile de specialitate 

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

fiecărei autorităţi publice locale, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, s-au 

încasat sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale în sumă de 2.224.885 lei. 
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IV. Subvenţiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporţie de 91,25 %, din 

prevederea bugetară de 7.202.000 lei fiind încasată suma de 6.571.934 lei, defalcată pe 

destinaţii astfel: 

  -lei- 

Denumire Prevederi Încasări 

- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 

lemne, cărbuni, combustibil petrolier 
35.000 2.630 

- finanţarea sănătăţii 7.060.000 6.569.304 

- sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea 

lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul  

Programului național de cadastru si carte funciară  

107.000 0 

 

V. Donații și sponsorizări au fost încasate în sumă de 17.983 lei pentru Liceul de Arte 

”Marin Sorescu”și Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica”. 

VI. Sume în curs de distribuire  – 145 lei. 

Veniturile secţiunii de dezvoltare: 

I.Veniturile proprii încasate la data de 30.06.2018 sunt in cuantum de 194.540 lei.  

De asemenea, tot în veniturile secţiunii de dezvoltare avem suma de 86.869 lei 

reprezentând sume aferente corecțiilor financiare (cu semnul minus). 

��� 

Execuţia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secţiuni în semestrul I al anului 

2018, se prezintă astfel: 

MUNICIPIUL CRAIOVA: 

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE: 

În semestrul I, acestui capitol i s-a alocat pentru secţiunea de funcţionare suma de 

34.225.000 lei. Pentru cheltuieli de personal s-au efectuat plăţi în sumă de 17.254.935 

lei, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost efectuate plăţi de 10.666.837 lei 

(încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou,cheltuieli de 

întreţinere şi gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei). Având în vedere 

modificările aduse alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
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completările ulterioare, de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017, 

referitoare la plata către bugetul de stat a unei sume de către autoritățile și instituțiile 

publice, persoanele juridice, publice sau private, care angajează persoane cu handicap 

pentru o reflectare cât mai corectă și unitară la nivelul bugetului general consolidat se 

introduce din 2018 codul de clasificație 59.40 ”Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate”. Suma de 199.500 lei s-a achitat pentru ”Sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate”. 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în 

sumă de 80.069 lei; 

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

În cadrul secţiunii de funcţionare  au fost efectuare plăţi pentru cheltuieli de 

personal și cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.642.806 lei. 

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 

ÎMPRUMUTURI 

În cadrul acestui capitol pentru secţiunea de funcţionare au fost efectuate plăţi în 

valoare de 2.797.073 lei pentru 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 şi aferente subîmprumutului extern.  

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

În cadrul acestui capitol, la secţiunea de funcţionare s-a prevăzut suma de 

13.847.000 lei.  

A) În vederea finanţării activităţii Poliţiei Locale, a fost transferată suma de 

13.328.000 lei pentru:  

-plata drepturilor salariale ale personalului angajat,  

-cheltuieli salariale in natură pentru acordarea normei de hrană începând cu ianuarie 

2015, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi ale H.C.L nr.650/18.12.2014.  

-pentru asigurarea bunei funcţionari a instituţiei menţionate. 

În semestrul I al anului 2018 s-a cheltuit suma de 727 lei reprezentând 

contravaloare închiriere frecvenţă radio pentru centrala de alarmare şi sirenele 
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sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei și contravaloare materiale 

situații de urgență la nivelul municipiului Craiova în cadrul activităţii de protecţie civilă. 

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT 

In conformitate cu prevederile HG 136/2016, privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea 

finanțării de bază de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, 

pe baza şi în limitele costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi 

pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, 

precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi 

confesional s-au efectuat plăți de 2.572.000 lei. 

Potrivit art.51 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, copiii şi tinerii cu cerinţe 

educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv 

cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială 

constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru 

copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în 

internate sau centre de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul 

direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului. Până la data de 

31.06.2018, din prevederea bugetară s-a achitat suma de 40.991 lei pentru elevii din 

învățământul particular.  

Reparaţiile curente pe semestrul I al anului 2018 la dispoziția ordonatorului 

principal de credite pentru unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Craiova au 

fost în sumă de 2.341.992 lei. 

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE 

La acest capitol pentru secţiunea de funcţionare s-au achitat transferuri curente 

în sumă de 5.503.000 lei pentru unităţile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul 

Clinic Municipal „Filantropia”(2.726.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 

(1.100.000 lei) şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 

Babeş” (1.677.000 lei) în vederea achitării facturilor la utilități, prestări servicii și 

materiale cu caracter funcțional. 



6 
 

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

Secţiunii de funcţionare i s-a alocat suma de 37.422.000 lei. 

În semestrul I s-au efectuat plăţi în sumă de 23.384.000 lei, sub formă de 

transferuri pentru instituţiile de cultură şi sport din Municipiul Craiova după cum 

urmează: 

-lei- 

Opera Română Craiova 7.302.000 

Teatrul de Copii şi Tineret”Colibri” 940.000 

Filarmonica „Oltenia 5.775.000 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 1.575.000 

Casa de Cultura „Traian Demetrescu 757.000 

Sport Club Municipal Craiova 7.035.000 

 

Pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 

sportive şi de agrement s-a utilizat suma de 9.301.252 lei. În perioada ianuarie-iunie 

2018 au fost desfăşurate acţiuni de curăţire a zăpezii, 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 dendricol, plantări de flori, arbori și arbuști în sumă de 7.260.691  lei. 

În perioada ianuarie-iunie 2018 s-au efectuat lucrări de reparații și întreținere mobilier 

urban: gard, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii în sumă de 456.834 lei şi s-a finanţat 

activitatea de administare a toaletelor ecologice în sumă de 141.417 lei. Pentru 

activitatea de administrare şi întreţinere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 

766.115 lei pentru hrana animalelor şi păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli 

cu apa, energie electrică, curăţenie, medicamente, repararea adăposturilor. Pentru 

administrarea şi întreţinerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova 

Nord, Dorobănţia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 254.676 lei; pentru 

obiecte de inventar s-a achitat suma de 421.519 lei; 

S-a achitat către Asociația ”Gobal help” suma 17.156 lei reprezentând tranșa finală 

din contractul de finanțare nerambursabilă nr.161933/15.11.2017 care are ca obiect 
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finanțarea de către Municipiul Craiova a 84,99 % din valoarea proiectului ”Referințe 

interculturale pentru formarea spiritului civic și al toleranței în rândul elevilor și 

tinerilor craioveni, referitor la fenomenul imigrării”, sumă necesară pentru plata 

salariilor și contribuțiilor sociale, servicii de catering, conform raportului final prezentat 

și suma de 4.060 lei către A.C.C.E.S Oltenia reprezentând tranșa finală din contractul de 

finanțare nerambursabilă nr 161949/15.11.2017, care are ca obiect finanțarea de către 

Municipiul Craiova a 83,5 % din valoarea proiectului ”Knowledge empowers you” 

folosită pentru acordarea unui număr de 15 burse de merit pentru participanții la 

training-ul de ”dezvoltare personală și orientare în carieră” respectiv la cursul 

”competențe antreprenoriale”, conform raportului justificativ prezentat de către 

A.C.C.E.S Oltenia. 

Rată de capital în sumă de 1.143.276 lei, aferentă împrumutului  extern contractat 

de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către autoritatea publică locală pentru 

cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul 

Tineretului din municipiul Craiova. 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în 

sumă de 104.069 lei; 

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

La acest capitol la secţiunea de funcţionare s-au efectuat plăţi către Căminul  pentru 

Persoane Vârstnice sub forma transferurilor curente în sumă de 4.888.000 lei necesare 

achitării drepturilor salariale, cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare a 

instituţiei, precum și a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.  

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în 

sumă de 91.090. lei. 

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

De la acest capitol, din fondurile alocate secţiunii de funcţionare de 8.324.000 

lei s-a finanţat iluminatul public, alimentările cu apă şi amenajările hidrotehnice, 

sistematizarea circulaţiei, IID, astfel:  

- Fond de Rezervă pentru Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare în sumă de 1.744.549 lei; 
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- pentru lucrări de menţinere, întreţinere precum şi pentru energia electrică consumată la 

iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene, iluminat ornamental-sportiv şi lucrări de 

asistenţă tehnică în sumă de 4.841.745 lei. 

- a fost plătită suma de 793.396 lei pentru lucrări de sistematizarea circulaţiei. 

CAPITOLUL 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI 

Secţiunea de funcţionare: 

La acest subcapitol a fost prevăzută suma de 16.894.000 lei din care s-au efectuat 

plăţi 14.869.718 lei, pentru următoarele activitaţi:  

Activitatea de salubrizare: salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea 

manuală a curăţenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa 

de gunoi a reziduurilor stradale); deszăpezire (degajarea zăpezii şi combaterea poleiului 

pe căile publice); ecarisaj; demolare construcţii amplasate ilegal. Pentru aceste 

activităţi s-a consumat suma de 12.185.722 lei;  

Activitatea de canalizare şi tratarea apelor reziduale: s-a achitat suma de 3.542 lei 

pentru consum de apă fântâni. 

Pentru rata de capital aferentă Subîmprumutului extern contractat de către 

Ministerul Finanţelor Publice în baza acordului de imprumut subsidiar pentru 

cofinanţărea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul 

alimentării cu apă şi canalizării, s-a achitat in semestrul I al anului 2018 suma de 

2.680.454 lei. 

CAPITOLUL 80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI 

DE MUNCĂ 

Secţiunea de funcţionare: 

În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe 

BANK AG, avand ca obiectiv Centrul multifuncţional Craiova – pavilion central, s-a 

achitat în semestrul I rata de capital în suma de 1.603.666 lei. 

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 

Secţiunea de funcţionare: 

S-a suportat de la bugetul local diferenţa dintre preţul de producere, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie în 
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semestrul I al anului 2018 în suma de 12.098.047 lei față de o prevedere de 13.740.000 

lei. 

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI 

La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de 26.764.000 lei la secţiunea 

de funcţionare. 

În primele 6 luni ale anului 2018, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere 

străzi, alei şi parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăţi în sumă de 

11.400.000 lei. 

A fost achitată suma de 13.335.503 lei către RAT S.R.L. Craiova reprezentând 

diferențe de tarif acordate pentru diferite categorii de persoane, respectiv pensionari, 

elevi, studenţi, potrivit legislației în vigoare. 

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în 

scopul realizării unor obiective de investiţii de interes public local, a fost rambursată o 

rată de capital în sumă de 2.027.868 lei. 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA 

MUNICIPIULUI CRAIOVA: 

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT 

Pentru secţiunea de funcţionare s-au făcut plăţi pentru naveta personalului din 

învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova în sumă de 47.895 

lei, pentru bunuri şi servicii în sumă de 9.825.102 lei, pentru cheltuielile de întreţinere şi 

gospodărire, reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile din 

învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova finanţate din sume 

provenind din venituri proprii ale bugetului local, dar şi din sume defalcate din TVA, 

precum şi bursele elevilor în sumă de 1.059.755 lei finanţate din veniturile poprii ale 

bugetului local. 

Potrivit art.51 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, copiii şi tinerii cu cerinţe 

educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv 

cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială 

constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru 
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copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în 

internate sau centre de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul 

direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului. Până la data de 

30.06.2018, din prevederea bugetară s-a achitat suma de 755.354 lei pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat.  

De asemenea, au fost recuperate plăţi din anii precedenţi în sumă de 75.869 lei. 

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI 

CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA : 

Secțiunea de funcționare: 

La cap. Sănătate – 66.02: s-a achitat suma de 7.450.983 lei, din care: cheltuieli de 

personal în sumă de 7.441.983 lei pentru salariile si contributiile angajatilor din cabine 

medicale și creșe. In ceea ce priveste bunurile si serviciile s-a achitat suma de 9.000 lei 

pentru plata servicii colectare deseuri medicale și service aparatură cabinete 

stomatologice.  

La cap.68.02 Asigurări și asistență socială s-a cheltuit suma de 3.722.138 lei pentru 

cele 9 creşe de pe raza oraşului și cele două activităţi de asistenţă - Ingrijire la domiciliu 

pentru varstnicii din Craiova și Centru de zi sprijin pentru Varstnicii abandonati de 

familie, astfel: 

- 3.368.094 lei drepturi salariale și contribuţiile aferente acestora; 

- 354.044 lei cheltuielile cu bunuri şi servicii necesare desfăşurări a activităţii instituţiei: 

materiale curatenie pentru crese - tablete efervescente de cloramina JACLOR pentru 

dezinfectarea veselei si altor spatii din cadrul creselor, facturilor la apa, caldura, 

salubritate, iluminat, gaze, carburanti si lubrefianti pentru cele doua masini din dotare, o 

autoutilitara pentru Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Crese 

din Municipiul Craiova si un autoturism la Serviciul varstnici, posta, telefoane, cablu tv, 

internet, intretinerea aparaturii informatice, calculatoare, monitoare, imprimante, 

materiale pentru intretinerea instalatiilor de caldura si sanitare, reparatii efectuate de 

angajatii nostri si reparatie centrala termica sediu, achizitionarea alimentelor pentru 

meniul zilnic din cele 9 crese, parcarea celor doua autovehicule ale institutiei);  
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- 708 lei pentru alocația zilnică de hrană, rechizite şcolare și a cazarmamentului pentru 

un copil cu cerinţe educaţionale speciale.  

DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 

Secţiunea de funcţionare: Prin HCL 213/15.12.2016 s-a inființat Direcţia Publică 

Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. Misiunea Direcţiei Publice 

Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova constă în aplicarea la nivel 

local a politicilor si strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi si altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza municipiului Craiova, prin 

acordarea beneficiilor sociale si furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor 

identificate. Scopul prioritar este de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei în 

comunitate, urmărind prevenirea si combaterea riscului de excluziune socială, cresterea 

calităţii vieţii si promovarea incluziunii sociale a acestora.  

La cap.65.02 -  ÎNVĂȚĂMÂNT s-a consumat suma de 13.600 lei pentru plata a 272 

tichete sociale de grădiniță conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar provenind din familiile defavorizate pentru achiziționarea de 

produse alimentare, de igienă, a produselor și/sau rechizite. 

La cap. 66.02 – SĂNĂTATE s-a consumat suma de 4.689 lei pentru plata transportului 

unui număr de 142 donatori de sânge (127 donatori au beneficiat de abonamente cu 

reducere pe mijloacele de transport în comun ale RAT SRL în sumă de 4.128 lei și 

15donatori din județ au ridicat prin casieria DPCAS suma de 561 lei). 

La cap.68.02 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ s-a alocat pentru semestrul I al 

anului 2018 suma de 18.493.000 lei. 

Pentru cheltuielile de personal în anul 2018 pentru un număr de 62 de posturi s-a 

prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru primul semestru suma de 2.323.000 

lei, din care până la data de 31.06.2018, a fost utilizată suma de 2.249.027 lei. 

Pentru cheltuieli cu bunuri şi servici, în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018 a fost alocată suma de 146.000 lei pentru primul semestru al anului 2018, din care 

până la data de 31.06.2018, a fost consumată suma de 82.084 lei pentru achitarea 

facturilor de utilităţi la  CEZ VÂNZARE SA, ENGI, Compania de Apă, salubritate, 



12 
 

telefon, internet, servicii cu Poșta Română pentru corespondență, contravaloare 

serviciilor de mentenanță, precum şi pentru cheltuieli de deplasare. 

 S-au acordat ajutoare de urgenţă și de deces în sumă de 6.900 lei unui număr de 

16 familii şi persoane singure aflate în situaţii de risc social, care au avut probleme 

economice şi medicale deosebite; 

Pentru înhumarea persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără 

susţinători legali cât şi pentru cele neidentificate, pentru semestrul I al anului 2018 au 

fost efectuate plăţi în sumă de 5.898 lei pentru 8 persoane. 

În conformitate  cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plăţii ajutorului bănesc pentru  

încălzirea locuinţei cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare 

de venit minim garantat, sunt transferate către bugetul local de la Agenţia Judeţeană 

pentru Prestaţii Dolj. Suma consumată pe primul semestru al anului 2018 a fost de 

2.522 lei și a fost folosită pentru ajutorarea unui nr.de 17 persoane. 

Potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 153/2016, în primul semestru al anului 2018 s-a 

utilizat suma de 2.234.441 lei pentru un nr.de 5.762 consumatori vulnerabili din 

municipiul Craiova care utilizează încălzirea locuinţei energie termică furnizată în 

sistem centralizat. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidenţă 

asistenţi personali încadraţi cu contract de muncă pe perioadă determinată şi 

nedeterminată, în funcţie de certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de 

Comisiile de evaluare de specialitate care primesc un salariu de bază conform 

prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonsuri 

publice cu modificările și completările ulterioare în care este inclus sporul de vechime 

corespunzător tranșei de vechime în muncă, precum și H.G. nr.846/2017 privind 

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

În cursul semestrului I al anului 2018 s-au efectuat plăţi de 6.252.096 lei cu 

respectarea prevederilor bugetare pentru drepturile salariale ale unui număr de 481 
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asistenţi personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii şi adulţi, pentru 814 

beneficiari de indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru 185 

persoane care au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în 

perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de 5.879.692 lei.  

Au fost achitate analize medicale: coprobacteriologic, coproparazitologic, clinic 

și fișă de aptitudine pentru 23 asistenți personali în suma de 877 lei. 

 Au fost acordate 8.143 abonamente pe mijloacele de transport în comun din 

municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor 

personali ai acestora, sumele plătite în acest sens fiind de 529.295 lei. 

 Pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înfiinţarea 

„Centrului Social de Urgenţă Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul 

Craiova”, pe primul trimestru al anului 2018 i-a fost alocată suma de 228.000 lei în 

vederea achitării costurilor de funcţionare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova. 

Prin H.CL. nr. 253/2015 s-a aprobat Protocolul de Colaborare cu Agenţia 

Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, în 

scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părţi, potrivit competenţelor 

stabilite prin documentele lor de înfiinţare, în vederea desfăşurării de activităţi comune 

legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor propuse 

prin documentele programatice elaborate la nivel local. 

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în documentele programatice naţionale 

şi locale şi pentru creşterea impactului acţiunilor în domeniul politicilor antidrog la 

nivel local, potrivit Convenţiei de colaborare, obligaţia Consiliului Local Municipal este 

aceea de a stabili în bugetul local aportul financiar pentru plata serviciilor de prevenire a 

consumului de droguri pe cele trei arii de intervenţii: şcoală, familie şi comunitate în 

primele 6 luni ale anului 2018 în urma campaniilor desfăşurate a fost achitată suma de 

4.965 lei. 

Prin HCL nr.144/2017 s-a aprobata constituirea Comisiei de evaluare și 

selecționare a asociațiilor și fundațiilor, în vederea acordării subvențiilor de la bugetul 

local în baza Legii nr.34/1998, procedura de parcurs a Comisiei, precum și Grila de 

evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de 
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evaluare prevăzute în grila de evaluare, asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în 

vederea acordării unor subvenții de la bugetul local. Prin HCL 156/2017 s-au aprobat 

categoriile de de servicii sociale, precum și cheltuielile eligibile pentru subvenționarea 

în anul 2018 a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică acreditate care 

înființează unități de aistență socială, a căror activitate se adresează beneficiarilor din 

municipiul Craiova. Nu au fost efectuate plăți în primul semestru. 

Prin H.C.L. nr. 487/2017, Consiliul Local Municipal a aprobat Programul social 

„SOLIDARITATEA”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în 

situaţii de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei 

şi riscului de excluziune social. 

 Prin acest program, se acordă tichete sociale, în valoare nominală de 30 lei, 

în vederea achiziţionării de produse alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi 

ţigărilor pentru Sarbatoarea Pastelui, pentru beneficiarii de asistenţă socială care au 

domiciliul sau reşedinţa în municipiului Craiova.  

Prin HCL 93/2018, Consiliul Local Municipal a aprobat acordarea de beneficii de 

asistenta sociala, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 100 lei, veteranilor şi 

invalizilor de război din Municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război 

sarbătorită în data de 29 aprilie 2018 şi a centenarului Marii Uniri sarbătorit la 1 

decembrie 2018. 

In cursul lunii aprilie, s-au distribuit tichete sociale cu valoarea de 100 lei, pentru 

un numar de 42 de persoane, veterani şi invalizi de război din Municipiul Craiova 

precum şi tichete sociale Programul social „SOLIDARITATEA” cu valoarea de 30 lei, 

pentru un numar de 2.184 persoane aflate în situaţii de risc social din municipiul 

Craiova .  

Valoarea totală a cheltuielilor cu tichetele sociale la data de 30.06.2018 este de 

69.720 lei. 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în 

sumă de 27.498 lei. 

MUNICIPIUL CRAIOVA: 



15 
 

Secţiunea de dezvoltare: 

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE 

S-au achitat transferuri de capital în sumă de 920.000 lei, astfel: 550.000 lei 

pentru Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, 250.000 lei - Spitalul Clinic de 

Neuropsihiatrie și 120.000 lei - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 

„Victor Babeş”. 

Pentru finantarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, in Bugetul de 

venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova pe semestrul I al anul 2018 au fost alocate 

fonduri in valoare totala de 1.239.000 lei.  

La data elaborării bugetului pentru anul 2018 un numar de 3 proiecte se aflau in 

implementare iar un număr de 24 proiecte urmează să fie propuse spre finanțare în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.  

Fondurile prevazute pe semestrul I au fost alocate și consumate conform tabelului 

de mai jos: 

                                                                                                                        lei 

Capitol Bugetar Denumire Total 
Valoare 

achitata la 
30.06.2018 

Observatii 

Cap. 65.02 (Invatamant)     

65.02.04.02 

Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor 
publice din Municipiul 
Craiova apartinând 
sectorului Educație, 
Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto 
Craiova - proiectare 

148,000 2,856 

Municipiul Craiova intenționează să 
solicite finanțare nerambursabilă 
pentru reabilitarea Liceului 
Tehnologic de Transporturi Auto. A 
fost achitată suma de 2856 lei, 
reprezentând plată parțială din 
contractul de proiectare inițial, care a 
fost reziliat. Procedura de achiziție a 
fost reluată, în prezent aflându-se în 
desfășurare. Suma prevăzută în buget 
reprezintă c/v servicii proiectare. 58.01.01   148,000 2,856 

Cap. 67.02.  (Cultura, recreere si religie)     

67.02.03.12 

Conservarea, protejarea, 
promovarea si dezvoltarea 
patrimoniului national si 
cultural - Casa Rusănescu 
(Casa Casatoriilor) – 
servicii de proiectare 

120,000 119,000 

Municipiul Craiova a depus  proiectul 
"Conservarea, protejarea, promovarea 
si dezvoltarea patrimoniului national 
si cultural - Casa Rusănescu (Casa 
Casatoriilor)" in data de 27.12.2017 
spre finantare in cadrul programului 
POR 2014 – 2020, Axa prioritara 5, 
Prioritatea de investitii 5.1 – 
POR/2017/5/5.1/SUERD/1, proiectul 
fiind declarat in anul 2018 admis la 
evaluarea administrativa si de 
eligibilitate. A fost achitata suma de 
119 mii lei reprezentand cval servicii 

58.01.01   120,000 119,000 
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proiectare pana la faza DALI inclusiv 
si respectiv cval elaborare Plan 
marketing 

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

70.02.03.30 

Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor 
publice si blocurilor de 
locuinte din municipiul 
Craiova - (Axa 3.1) - 
servicii de proiectare  

755,000 351,891 

Mun.Craiova a depus spre finantare 4 
cereri de finantare si intentioneaza sa 
depuna alte cereri de finantare in 
cazul redeschiderii axei 
corespunxatoare. Pana la data de 
30.06.2018 a fost achitata suma de 
351.890,31 lei din care: avize 
aferente C.U. -37.000,98 lei si 
D.A.L.I.-uri  - 314.889,33 lei. 

58.01.01   755,000 351,891 

Cap. 84.02 (Transporturi)     

84.02.03.02 

Realizare studiu de 
oportunitate privind 
înnoirea parcului de 
vehicule de transport 
public urban pentru 
municipiul Craiova – 
Achiziţia de autobuze noi 
şi achiziţia de tramvaie 
noi 

118,000 41,524 

Suma prevazuta in buget reprezinta 
contravaloarea studiilor de 
oportunitate obligatorii a fi depuse ca 
anexe la cererile de finantare aferente 
Axei 4.1 si care va fi achitata in 
conformitate cu prevederile caietelor 
de sarcini si a contractelor de servicii. 
A fost semnat contractul de servicii 
nr.22900/07.02.2018 si au fost 
achitate serviciile in suma de 41.524 
lei. Diferenta reprezinta economie 
realizata in urma derularii procedurii 
de achizitie publica 

58.01.01   118,000 41,524 

 

Pentru execuția obiectivelor de investiții din programului de investiții publice pe primul 

semestru al anului 2018, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de 10.599.480 lei, 

conform tabelului de mai jos: 

- lei - 

 

CHELTUIELI EVIDENTIATE IN BUGETUL LOCAL 

Denumire obiectiv Prevederi  Valoare 
Observații 

Cap. 51 trimestrul I+II achitată 

Reabilitare și modernizare Centru 
Recuperare Lunca, B-dul Știrbei Voda, 
nr. 106  (PT+ex.) 

5,000,000 3,236,674 contract în derulare 

Reabilitare Sediu Primăria 
Municipiului Craiova strada A.I.Cuza 
nr.7 (actualizare P.T., as. th.,execuție) 

328,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 
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Amenajare clădire str. A.I.Cuza nr. 1 
(actualizare P.T., as. th.,execuție) 

339,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Achiziţie cu montaj sistem detector şi 
avertizare în caz de incendiu – Direcţia 
Evidenţa Persoanelor 

14,000 0 contract în derulare 

Achiziţie aparat aer condiţionat 
24000BTU – Direcția Impozite și Taxe 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Impozite și Taxe  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 

Achiziție tehnică de calcul – Direcția 
Evidența Persoanelor 

47,000 0 
pregătirea documentației de către 

Direcția Evidența Persoanelor 

Achiziție cu montaj firmă luminoasă 
denumire pasaj, Pasajul „Universitate” 

15,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Servicii Publice pentru 

demararea procedurii de achiziție 
publică 

Achiziţie videoproiector cu ecrane de 
proiecţie cu trepied 

13,000 0 
contract în derulare, recepție 

04.07.2018 

Achiziţie servere 78,000 0 pregătirea documentației  

Achiziţie unităţi calculator desktop şi 
monitor, cu sistem de operare, aplicaţie 
office – Direcția Impozite și Taxe 

220,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Impozite și Taxe  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 

Echipament multifuncţional pentru 
multiplicarea documentelor – Direcția 
Impozite și Taxe 

25,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Impozite și Taxe  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 

Achiziție generator curent electric 
9,000 8,820 

contract finalizat/ economie după 
derularea contractului 

Achiziție tehnică de calcul 21,000 20,682 
contract finalizat/ economie după 

derularea contractului 

Achiziție licențe 80,000 0 pregătirea documentației  

Achiziție modul conectare ANAF 
(declarațiile 2201 și 2202) – Direcția 
Impozite și Taxe 

18,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Impozite și Taxe  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 

Achiziție modul statistici – Direcția 
Impozite și Taxe 

30,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Impozite și Taxe  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 
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Achiziție modul declarații online 
persoane juridice – Direcția Impozite și 
Taxe 

50,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Impozite și Taxe  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 

Achiziție modul acces notariate – 
Direcția Impozite și Taxe 

15,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Impozite și Taxe  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 

Achiziție modul notificări – Direcția 
Impozite și Taxe 

30,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Impozite și Taxe  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 

Modul aplicația ProTaxi – 
Radiere/scădere creanțe  - Direcția 
Impozite și Taxe 

8,000 0 contract în derulare 

Achiziţie platformă online pentru 
bugetare participativă 

50,000 0 contract în derulare 

Expertizare tehnică de rezistenţă şi 
stabilitate pentru imobile aflate în 
inventarul domeniului public/privat al 
municipiului Craiova 

100,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Patrimoniu  pentru 

demararea procedurii de achiziție 
publică 

Achiziție extensie modul chirii în 
vederea administrării contractelor de 
închiriere locuințe 

30,000 0 pregătirea documentației 

Aplicație mobilă pentru platformele de 
operare IOS și Android pentru 
promovarea municipiului Craiova-tip 
city application 

100,000 0 
pregătirea documentației de către 

Serviciul Imagine pentru demararea 
procedurii de achiziție publică 

Schimbare de destinație imobil situat în 
Craiova, str. Nicolae Julea, nr.1, din 
școală generală în depozit arhivă 
(ET+DALI, PT, as. th.) 

240,000 0 contract în derulare 

Extinderea aplicației ProTaxi cu 
modulul gestionare contracte de 
vânzare-cumpărare cu plata integrală/ 
în rate a locuințelor pentru tineri (ANL) 

18,000 17,803 
contract finalizat/ economie după 

derularea contractului 

Achiziție modul de plată cu POS 29,000 28,346 
contract finalizat/ economie după 

derularea contractului 

Majorare la capitalul social al S.C. 
Piețe și Târguri Craiova S.R.L. 

233,000 0 
Adunarea Generală a Asociaților va 

avea loc în data de 06.07.2018 

TOTAL CAP. 51 7,146,000 3,312,325   

  

Denumire obiectiv Prevederi  Valoare 
Observații 

Cap. 61 trimestrul I+II achitată 
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Sirene electronice 600W cu 
comunicație prin circuit telefonic 
dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), 
telefonie mobilă GSM și canal radio 
dedicat VHF (17 buc.) 

638,000 0 
pregătirea documentației de către 

Biroul Situații de Urgență și Protecție 
Civilă 

TOTAL CAP. 61 638,000 0   

  

Denumire obiectiv Prevederi  Valoare 
Observații 

Cap. 65 trimestrul I+II achitată 

Proiectul „Îmbunătățirea eficientei 
energetice în gospodăriile cu venituri 
reduse din România”. Reabilitare 
termica parțială la sase clădiri cu 
destinația spatii de învățământ-Izolare 
termica a anvelopei clădirilor la partea 
opaca a fațadei 

930,000 772 

Pentru 4 clădiri procedura de 
achiziție publică s-a finalizat prin 

încheierea de contracte, pentru 
celelalte doua clădiri se efectuează 

demersurile pentru obținerea 
autorizației de construire 

Școala Gimnazială Gheorghe Ţiţeica 
(PMC): Îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale din municipiul Craiova 
prin construcţia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea 
Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica” 
(PT, as. th.) 

37,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Școala Gimnazială Mircea Eliade 
(PMC): Îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale din municipiul Craiova 
prin construcţia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/echiparea 
Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade” (SF, 
PT, as. th.) 

128,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Reabilitare bazin C.N. Carol I – 
instalaţii aferente bazin (instalaţii 
interioare, exterioare, centrală 
termică)(ET,DALI,PT,as. th.) 

30,000 12,923 contract în derulare 

C.N. Carol I – (PMC): Reabilitare și 
consolidare corp central C.N. Carol I și 
Opera Română (actualizare DALI, PT, 
as. th.) 

395,000 0 

Prin HCL 84/2018 s-a aprobat 
predarea către MDRAP prin CNI a 
amplasamentului situat în str. Ion 
Maiorescu nr.2 Craiova în vederea 

realizării de către CNI a acestui 
obiectiv de investiții.   

TOTAL CAP. 65 1,520,000 13,695   

  

Denumire obiectiv Prevederi  Valoare 
Observații 

Cap. 67 trimestrul I+II achitată 
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Complex Sportiv Craiova – Stadion de 
fotbal , B-dul Știrbei Voda nr. 38, 
Municipiul Craiova, județul Dolj 
(PT+ex.) 

420,000 419,344 
contract finalizat/ economie după 

derularea contractului 

Stadion de atletism cu capacitate de 
peste 5000 de locuri (PT+as. th.) 

420,000 13,425 contract în derulare 

Achiziție cu montaj sistem de irigat cu 
aspersoare pop-up 

906,000 774,794 contract în derulare 

Reabilitare fântâni pentru băut apă, de 
tip cișmele (de perete): Purcarului, 
Popova, Jianu (ET+DALI+PT) 

20,000 10,751 
contract finalizat/ economie după 

derularea contractului 

Achiziție cu montaj echipamente 
instalaţie climatizare Sala Polivalentă 

812,000 0 
procedură de achiziție publică în 

derulare 

Achiziţie autospecială cu platformă 
pentru lucru la înălţime 

322,000 0 
procedura de achizitie publica in 

derulare 

Regenerare urbană în mun. Craiova 
prin revitalizarea Zonei Corniţoiu (SF) 

132,000 0 
procedura de achizitie publica in 

derulare 

Reabilitare fântâni pentru băut apa, de 
tip cișmele (de perete): 
Purcarului,Popova (ex.) 

345,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Construire Cimitir Craiova Nord et. II, 
str. Aleea 4 Şimnic nr. 26, T4, P53 (SF, 
PT, as. th.) 

150,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Registrul local al spațiilor verzi din 
intravilanul Municipiului Craiova 

258,000 0 contract în derulare 

TOTAL CAP. 67 3,785,000 1,218,314   

  

Denumire obiectiv Prevederi  Valoare 
Observații 

70 trimestrul I+II achitată 

Concesionarea Serviciului de iluminat 
public în mun. Craiova 

2,255,000 2,234,612 contract în derulare 

Ansamblu rezidenţial locuinţe colective 
(P, P+10) – blocurile L1, I1, L2 – str. 
Caracal, nr. 132 (execuţie, acord cadru) 

258,000 0 
pregătirea documentației pentru 

realizarea investiției 

Locuințe cu chirie pentru tineri  
Ansamblul Romanescu-Potelu – Etapa 
a III-a Obiectivul 3.1 (actualizare 
Studiu de Fezabilitate) 

108,000 0 
procedura de achizitie publica in 

derulare 

Reactualizare PUZ Romanescu-
Hipodrom 

16,000 0 

contract în derulare; nu a  obținut 
avizul SN CF CFR, a fost emis CU 
nr. 241/18.02.2016; este în curs de 

finalizare obținerea avizelor solicitate 
prin certificatul de urbanism.   
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Reactualizare PUZ Revitalizarea 
Centrului Istoric – zona Pilot – 
Lipscănia Craiovei 

11,000 0 

contract în derulare; nu a obținut 
avizul Ministerului Culturii și 

Patrimoniului Național, perioada de 
valabilitate a certificatului de 

urbanism a expirat, s-a emis un nou 
certificat 

Reabilitare pod suspendat din Parcul 
Nicolae Romanescu (PT, as. th.) 

300,000 0 
procedură de achiziție publică în 

derulare 

Stadion de atletism cu capacitate de 
peste 5000 de locuri (aviz tehnic de 
racordare la reţeaua electrică) 

450,000 0 pregătirea documentației 

P.U.Z. pentru introducere în intravilan 
şi reglementare urbanistică în vederea 
construirii Spitalului Regional Craiova 

50,000 0 contract în derulare 

Revitalizare centru Istoric – zona Piaţa 
Veche – Felix Aderca (SF) 

35,000 0 contract în derulare 

Modernizare acces în parcul Nicolae 
Romanescu şi amplasare statuie (SF, 
PT, as. th.) 

24,000 0 contract în derulare 

P.U.Z. Parc Cernele 30,000 0 contract in derulare 
Reactualizare PUZ – zona Cornitoiu 8,000 0 contract în derulare 

TOTAL CAP.  70 3,545,000 2,234,612   

        

Denumire obiectiv Prevederi  Valoare 
Observații 

74 trimestrul I+II achitată 

Stație de tratare ape reziduale „Craiova 
Water Park” (documentație tehnică 
pentru obținerea autorizației de 
gospodărire a apelor+taxă) 

9,000 6,069 contract în derulare 

Canalizare menajeră str. Fermierului 
(SF, PT, as. th.) 

92,000 810 contract în derulare 

Revizuire hărți strategice de zgomot în 
municipiul Craiova 

48,000 47,600 
contract finalizat/ economie după 

derularea contractului 

TOTAL CAP. 74 149,000 54,479   

  

Denumire obiectiv Prevederi  Valoare 
Observații 

84 trimestrul I+II achitată 

Reabilitare strada Coşuna și DE523 și 
modernizare străzi: Eliza Opran, 
Crinului și Aleea I,II,III, Poienii și alee, 
Alecu Russo, Codlea, Gârlești, Razelm, 
Izvorul Rece, Maria Rosetti, Aleea IV 
Şimnic (PT+ex.)  

2,160,000 2,155,565 
contract finalizat/ economie după 

derularea contractului 

Reabilitare și modernizare străzi și alei 
din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-
cadru 

150,000 0 
procedura de achizitie publica in 

derulare 
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Modernizare str. Eliza Opran – 
extindere (ET, DALI, PT, as.th.) 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare str. Ramuri (ET, DALI, 
PT, as. th.) 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare str. Migdalului (ET, 
DALI, PT, as. th.) 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare str. Lăcrămioarei (ET, 
DALI, PT, as. th.) 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare str. Zăvoiului (ET, DALI, 
PT, as. th.) 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare Aleea III Bariera Vâlcii 
(ET, DALI, PT, as. th.) 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare Aleea II Cantonului (ET, 
DALI, PT, as. th.) 

8,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare str. Drumul Corneşului 
(ET, DALI, PT, as. th.) 

8,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare str. Drumul Vânători (ET, 
DALI, PT, as. th.) 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Modernizare str. Părângului – extindere 
(ET, DALI, PT, as.th.) 

6,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Studiu pentru analiza de trafic a unor 
indicatori de monitorizare ex-post 
aferenți proiectelor POR 2007-2013 în 
mun. Craiova 

66,000 0 pregaătirea documentației 
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Străpungere str. Traian Lalescu-str. 
Calea București (S.F.) 

90,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Achiziţie servicii de proiectare privind 
amenajarea unor scuaruri pentru refugii 
pietonale 

5,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Servicii Publice  pentru 
demararea procedurii de achiziție 

publică 

Reabilitare Pod rutier peste calea ferată 
drum Melineşti (ET, DALI, PT, as. th.) 

50,000 200 contract în derulare 

Construcție pasaj pe str. Gârlești (la 
intersecție cu CF) – Studiu de 
Fezabilitate 

179,000 0 

pregătirea documentației de către 
Direcția Investiții, Achiziții și 

Licitații  pentru demararea procedurii 
de achiziție publică 

Reabilitare Pasaj rutier Electroputere 
(actualizare ET şi PT, as. th.) 

50,000 8,330 contract în derulare 

TOTAL CAP. 84 2,814,000 2,164,095   

  

TOTAL GENERAL 19,597,000 8,997,520   

 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA 

MUNICIPIULUI CRAIOVA: 

Secţiunea de dezvoltare: A fost achitată suma de 420.317 lei - cheltuieli de capital 

pentru obiectivele de investiții derulate prin unitățile de invățământ de pe raza 

municipiului Craiova. 

Plăţile din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus) înregistrate de către Școala Gimnazială Traian au fost în sumă de 2.745 lei;  

Pentru cele mai multe obiective de investiții noi este în lucru documentația în 

vederea demarării procedurilor de achiziție publică. 

Bugetul local al Municipiului Craiova, defalcat atât pe venituri cât şi pe cheltuieli 

la finele semestrului I al anului 2018, se prezintă astfel: 

- lei - 

DENUMIRE INDICATORI PREVEDERE 

SEM.I 

ÎNCASĂRI/ 

PLĂŢI 



24 
 

VENITURI TOTAL, din care: 245.225.000 268.613.243 

-secţiunea de funcţionare 219.253.000 257.886.506 

-secţiunea de dezvoltare 25.972.000 10.726.737 

CHELTUIELI TOTAL, din care: 246.995.000 208.115.857 

-secţiunea de funcţionare 219.253.000 197.847.242 

-secţiunea de dezvoltare 27.742.000 10.268.615 

 

Veniturile secțiunii de funcționare s-au realizat în proporție de 117,62 %, adică s-

au încasat în sumă de 257.886.506 lei în comparație cu prevederea de 219.253.000 lei. 

Realizarea acestor venituri a fost în mare parte posibilă datorită bonificației de 10 % ce 

se acordă pentru plata integrală a impozitelor de către contribuabili până la data de 

31.03.2018. 

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de 10.726.737 lei. 

La cheltuieli, secţiunea de funcţionare, s-a realizat în proporţie de 90,24 %, adică 

au fost efectuate plăţi în sumă de 197.847.242 lei faţă de o prevedere bugetară de 

219.253.000 lei.  

La secţiunea de dezvoltare au fost efectuate plăţi în sumă de 10.268.615 lei.  

Faţă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea execuţiei bugetului local pe primul semestru al anului 2018, conform 

anexelor 1 şi 2 ataşate la prezentul raport. 

 

 

Ordonator principal de credite delegat, 

Lucia  Ştefan 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ., ÎNTOCMIT, 

Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 

2 ex/D.C. 





ANEXA NR.1 

 

VENITURI 

-lei- 

Denumire indicatori 
Prevederi        

6 luni 2018 
Încasări 

30.06.2018 
TOTAL VENITURI: 245.225.000 268.613.243 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 219.253.000 257.886.506 

I. Venituri proprii, total din care: 98.061.000 112.023.946 

*Venituri din impozite şi taxe locale 97.169.000 111.125.227 

*Sume alocate de Direcţia de Sănătate  Publică pentru finanţarea 
Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de 
învăţământ din Municipul Craiova 

881.000 880.736 

*Donaţii şi sponsorizări 11.000 17.983 

II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: 44.435.000 44.250.945 

-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din 

care: 
11.529.000  11.529.000 

     - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-

e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
11.529.000 11.529.000 

- drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav  5.495.000 5.495.0000 

- indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 4.878.000 4.878.000 

- ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social 2.000 1.000 

-cămine pentru persoane vârstnice 526.000 526.000 

-plata stimulentelor educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 

masă 
35.000 13.600 

-drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă 
958.000 796.345 

- serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor  0 0 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
18.440.000 18.440.000 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

învăţământului particular sau confesional acreditat 
2.572.000 2.572.000 

III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 92.765.000 103.889.536 

IV. Subvenţii , din care: 7.202.000 6.571.934 

- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 

lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 
35.000 2.630 



- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 7.060.000 6.569.304 

-Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 

înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi 

carte funciară 

107.000 0 

V. Sume în curs de distribuire 0 145 

VI. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare 

-23.210.000 -8.850.000 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 25.972.000 10.726.737 

I. Venituri proprii 0 194.540 

II. Subvenţii  949.000 -86.869 
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii 

derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 949.000 0 

-Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 0 -86.869 

III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 1.813.000 0 
IV. Vărsăminte din secţiunea de functionare 23.210.000 8.850.000 

V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  

0 1.769.066 

 

 

                                             

                           

                                           ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

                                                                    DELEGAT, 

 
                                                             LUCIA ŞTEFAN 
                                                           

  

                                                  DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 

                                                        DANIELA MILITARU 

 



ANEXA NR.2

-lei -

Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod
Prevederi              

6 luni 2018
Plăţi la 

30.06.2018
TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 246.995.000 208.115.857

01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 219.253.000 197.847.242

1 Autorităţi executive 51.02 34.225.000 28.041.203
cheltuieli de personal 51.02.10 19.118.000 17.254.935

bunuri şi servicii 51.02.20 14.798.000 10.666.837

alte transferuri 51.02.55 73.000 0

alte cheltuieli 51.02.59 236.000 199.500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent-Secţ. Funcţ.
51.02.85.01 0 -80.069

2 Servicii publice generale 54.02 1.719.000 1.642.806
cheltuieli de personal 54.02.10 1.602.000 1.561.247

bunuri şi servicii 54.02.20 117.000 81.559

fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 54.02.50 0 0

3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 3.031.000 2.797.073
bunuri şi servicii 55.02.20 21.000 19.798

dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 3.010.000 2.777.275

4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 13.847.000 13.328.727
Poliţia locală 13.818.000 13.328.000
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 13.818.000 13.328.000

Protecţie civilă 29.000 727
bunuri şi servicii 61.02.20 29.000 727

5 Învăţământ 65.02 20.126.000 16.580.820
cheltuieli de personal 65.02.10 108.000 47.895

bunuri şi servicii 65.02.20 15.177.000 12.167.094

alte transferuri 65.02.55 2.617.000 2.612.991

asistenţă socială 65.02.57 947.000 768.954

alte cheltuieli 65.02.59 1.350.000 1.059.755

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent-Secţ. Funcţ.
65.02.85.01 -73.000 -75.869

6 Sănătate 66.02 14.307.000 12.958.672
cheltuieli de personal 66.02.10 7.810.000 7.441.983

bunuri şi servicii 66.02.20 75.000 9.000

transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 66.02.51.01. 6.349.000 5.503.000

asistenţă socială 66.02.57 5.000 4.689

alte cheltuieli 66.02.59 68.000 0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent-Secţ. Funcţ.
66.02.85.01 0 0

7 Cultură, recreere şi religie 67.02 37.422.000 33.745.675
bunuri şi servicii 67.02.20 12.136.000 9.301.252

transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 23.982.000 23.384.000

alte cheltuieli 67.02.59 152.000 21.216

rambursări de credite 67.02.81 1.152.000 1.143.276
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent-Secţ. Funcţ.
67.02.85.01 0 -104.069

8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 27.238.000 26.037.775
cheltuieli de personal 68.02.10 12.144.000 11.869.217

bunuri şi servicii 68.02.20 545.000 437.005

transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 4.888.000 4.888.000

asistenţă socială 68.02.57 9.357.000 8.729.176

alte cheltuieli 68.02.59 304.000 232.965

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent-Secţ. Funcţ.
68.02.85.01 0 -118.588

9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 8.324.000 7.379.690
bunuri şi servicii 70.02.20 6.524.000 5.635.141

alte transferuri 70.02.55 1.800.000 1.744.549

10 Protecţia mediului 74.02 16.894.000 14.869.718
bunuri şi servicii 74.02.20 14.056.000 12.189.264

rambursări de credite 74.02.81 2.838.000 2.680.454

11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 1.616.000 1.603.666

rambursări de credite interne 80.02.81 1.616.000 1.603.666

CHELTUIELI



Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod
Prevederi              

6 luni 2018
Plăţi la 

30.06.2018
12 Combustibili şi energie 81.02 13.740.000 12.098.047

subvenţie - total, din care: 81.02.40 13.740.000 12.098.047
     *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 13.740.000 12.098.047

13 Transporturi 84.02 26.764.000 26.763.370
bunuri şi servicii, din care: 84.02.20 11.400.000 11.400.000
     *abonamente pensionari 0 0

     *străzi, drumuri şi poduri 11.400.000 11.400.000

subvenţii 84.02.40 13.336.000 13.335.502

rambursări de credite interne 84.02.81 2.028.000 2.027.868

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent-Secţ. Funcţ.
84.02.85.01 0 0

02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 27.742.000 10.268.615

1 Autorităţi executive 51.02 7.146.000 3.312.325
cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 7.146.000 3.312.325

active nefinanciare 51.02.71 6.913.000 3.312.325

active financiare 51.02.72 233.000 0

2 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 638.000 0

active nefinanciare 61.02.71 638.000 0

Protecţie civilă 638.000 0

active nefinanciare 61.02.71 638.000 0

3 Învăţământ 65.02 3.213.000 434.123
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 

2014-2020
65.02.58 414.000 2.856

active nefinanciare 65.02.71 2.799.000 434.012

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent-Secţ. Dezv.
65.02.85.02 0 -2.745

4 Sănătate 66.02 3.381.000 920.000
transferuri de capital 66.02.51.02 2.620.000 920.000

proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 

2014-2020
66.02.58 761.000 0

5 Cultură, recreere şi religie 67.02 4.334.000 762.545
proiecte cu finanţare din FEN postaderare 67.02.56 322.000 0

proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-

2020
67.02.58 227.000 119.000

cheltuieli de capital 67.02.71 3.785.000 1.218.315
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent-Secţ. Dezv.
67.02.85.02 -574.770

6 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 284.000 0
cheltuieli de capital 68.02.71 284.000 0

7 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 4.550.000 2.586.502
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 

2014-2020
70.02.58 1.005.000 351.890

cheltuieli de capital 70.02.71 3.545.000 2.234.612

8 Protecţia mediului 74.02 149.000 53.669
cheltuieli de capital 74.02.71 149.000 53.669

9 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 124.000 0

proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 

2014-2020
80.02.58 124.000 0

10 Transporturi 84.02 3.923.000 2.199.451
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 

2014-2020
84.02.58 1.109.000 41.524

cheltuieli de capital 84.02.71 2.814.000 2.164.095
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. 

Dezv.
84.02.85.02 0 -6.168
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