
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
               PROIECT  

   

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

Craiova, pe anul 2018 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2018; 

Având în vedere rapoartele nr.110500/2018 al Direcţiei Economico-Financiară  şi 
nr.111339/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2018; 

    În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi art.5 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  

 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 Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri –12.633,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –12.633,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.38/2018. 

Art.3.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,   SECRETAR, 



         Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 110500/11.07.2018 
 
                                             
                                                                                        Se aproba, 

                                                                               PRIMAR 
                                                                            Mihail Genoiu 

 
 

                                                                                             Avizat, 
                                                                     ADMINISTRATOR PUBLIC 

Marian Sorin Manda 
 

 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2018 la Sport Club Municipal Craiova 
 

Sport Club Municipal Craiova este o instituție publică în subordinea Consiliului 

Local având ca surse de finanțare: transferurile de la bugetul local, donații și 

sponsorizări, venituri proprii din închirierea sălii de sport „Ion Constantinescu”, din 

încasarea drepturilor de televizare ale meciurilor echipelor de Handbal feminin, Volei 

masculin și Baschet masculin, incasarea grilelor de transfer specifice fiecarei federatii 

in parte din eventualele plecari de jucatori, precum și din participările jucatorilor 

selectionati la echipele nationale. 

Având în vedere 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.  

În conformitate cu art.5, alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, modificată și completată prin OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
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stabilirea unor măsuri financiare, donaţiile şi sponsorizările se cuprind prin rectificare 

bugetară în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.  

Prin adresa nr. 3053/06.07.2018, Sport Club Muncipal Craiova solicită 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 cu suma de 22,00 mii lei, 

sumă provenită din contractele de sponsorizare încheiate cu următorii sponsori:  

- SC ART ROOF DESIGN SRL – contract nr. 2444/8.05.2018 – 2,35 mii lei;  

- SC RURIS IMPEX SRL – contract nr. 2414/03.05.2018 – 14,01 mii lei;  

- SC PROGOPO IMPEX SRL – contract nr. 2008/28.08.2017 – 6,00 mii lei. 

Menționăm că valoarea totală a contractului a fost de 24,00 mii lei, sumă eșalonată în 

patru rate trimestriale a câte 6,00 mii lei fiecare. Ultimă tranșă din contract pentru 

care se solicită rectificare de buget în luna iulie 2018 a fost încasată în data de 

28.06.2018. 

 Sumele primite ca sponsorizari se vor utiliza pentru activitatea sportivă, cod 

20.01.09 – ”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”. 

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

Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club 

Municipal Craiova pe anul 2018, după cum urmează: 

� Total Venituri – 12.633,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 

� Total Cheltuieli – 12.633,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), conform 

anexei şi fundamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.38/15.02.2018. 

 

Ordonator Principal de Credite Delegat, 
Lucia Ştefan 

 
 
 

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

 

D.C./2 ex. 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.111339/12.07.2018 

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                     

− raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget,nr. 

110500/11.07.2018,  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2018, la Sport Club  Municipal Craiova. 

− in temeiul art.19, art. 5 alin.2 , din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificata 

si completata prin OUG nr. 63/2010, coroborat cu art. 36 alin.4, lit.a din 

Legea administratiei publice locale nr.215/2001.  

 -   Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de    

consilier juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 

-  Raportul  Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget, nr. 110500/11.07.2018  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Sport Club 

Municipal Craiova. 

 

 

Director Executiv     Intocmit           


























	1proiect
	2raport
	3raport avizare
	4anexa
	5documentatie

