
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 PROIECT 
             
                           HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.54/2017 referitoare la stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba 

şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.144151/2018, rapoartele nr.143586/2018 
al Serviciului Imagine şi nr.145563/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.54/2017 referitoare la stabilirea limitelor maxime în 
cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către 
municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, modificată şi completată prin Ordonanţa 
Guvernului nr.16/2018; 
 În temeiul prevederile 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.54/2017 referitoare la stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot 
aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul 
Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 

 
 
 

           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

                 SECRETAR,   
                Nicoleta MIULESCU 

 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 144151/11.09.2018      

 
 
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Privind necesitatea modificării HCL 54/2017 privind stabilirea limitelor 
maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol 
de către Municipiul Craiova 

 
- Având în vedere Ordonanța  nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice 

- Având în vedere Legea 258/2015 pentru modificarea și completarea OG 
nr.80/2001, care prevede la art.1 alin. (5) că ” Unităţile administrativ-teritoriale 

stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul 
prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a 
consiliului judeţean."  

 
    Se impune prezentarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru analiză și 

aprobare, propunerea de modificare a HCL 54/2017 privind stabilirea limitelor 
maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol 
de către Municipiul Craiova, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
 Anexăm prezentei, textul OG nr.80/2001 actualizată. 

 
 

Primar,     Șef Serviciu,   

   
    Mihail GENOIU    Marina ANDRONACHE   

  

 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 143586/11.09.2018                                                             

                                                                                      Se aprobă 
                                                                            Primar,   

                                  Mihail GENOIU                                                                                                                
 
 

              Director Executiv, 
      DirecŃia Economico – Financiară 

                                                                                        Lucia ŞTEFAN 
 
 

RAPORT 
pentru modificarea HCL 54/2017 privind stabilirea limitelor maxime în cadrul 
cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către 

Municipiul Craiova 
 

Prin Ordonanța Guvernului nr.80/2001 cu modificările și completările 
ulterioare, au fost stabilite normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 
publice și instituțiile publice. 

Potrivit Legii nr.258/2015 pentru modificarea și completarea OG nr.80/2001, 
unitățile Administrativ-teritoriale stabilesc normative proprii de cheltuieli, de natura 
celor care fac obiectul O.G nr. 80/2001, prin hotărâre a Consiliului Local. 

În cadrul acestor limite, conducătorii instituțiilor publice pot aproba niveluri 
inferioare de cheltuieli, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare 
a acțiunii, precum și în raport de resursele de finanțare ce pot fi atrase, în condițiile 
legii, pentru realizarea acestora. 

Potrivit Ordonanței Guvernului mai sus precizată, normativele de cheltuieli 
stabilite ca limite maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru 
acțiuni de protocol de către autoritățile administrației publice locale, sunt prevăzute 
în Anexa nr.2 a actului normativ. 
 În acest sens Consiliul Local al Municipiului Craiova a stabilit prin HCL 
54/2017 limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru 
acțiuni de protocol de către Municipiul Craiova 

Cheltuielile de protocol sunt ocazionate de mese oficiale, cocktailuri cu 
prilejul unor întâlniri protocolare, vizite, delegații interne și externe, desfășurate în 
cadrul instituției și presupun achiziționarea unori produse de protocol, așa cum 
stipulate în Anexa nr.2 a actului normativ. 

Cum cheltuielile de protocol se referă la fondul de protocol aflat la dispoziția 
primarului, este necesar ca, în virtutea exercițiului bugetar, acest fond să fie aprobat 
prin hotărâre a Consiliului Local 

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) 
și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată 
prin O.G nr.16/2018, în vigoare de la 03 septembrie 2018, coroborate cu 



 

 

prevederile art.36, alin.2 litera b), art.45 alin.2 litera a), art.61 alin.2 și art.115 alin.1 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea HCL 54/2017 
privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli 
pentru acțiuni de protocol de către Municipiul Craiova, conform anexei atașate la 
prezentul raport. 

 
 
 
 
 

Șef Serviciu,      Întocmit, 
Marina ANDRONACHE     Minică PIPERESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXA 

 
 
 

LIMITELE MAXIME 
În cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni  
de protocol 
 

Nr. 
crt. 

Persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni  
de protocol 

Limita maximă 

I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri Lei/persoană 
A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:  

1. Primarul Municipiului Craiova 120 lei/persoană/zi 
B.  Limite valorice pentru cocteiluri sau recepții care 

pot fi oferite de Primarul Municipiului Craiova 
25 lei/persoană/zi 

C. Cafea ,apă,sucuri, etc oferite în cadrul 
conferințelor sau ședințelor 

20 lei/ persoană/zi 

II.  Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții 
române 

 

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:  
1. Invitații Primarului Municipiului Craiova 130 lei/persoană/zi 
B. Alte cheltuieli:  
1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în 

timpul tratativelor sau al ședințelor, în limita sumei de  
20 lei/persoană/zi 

2. Cadouri în limita sumei de 400 lei/delegație 
3. Materiale informative și de lucru 50 lei/persoană/zi 
4. Materiale promoționale 50 lei/persoană/zi 
5. Servicii de interpretariat 30 lei/interpret/oră 
6. Organizarea de vizite obiective turistice 50 lei/persoană 

III.  Cheltuieli pentru însoțitori  
 Cheltuieli de masă pentru șoferi 50 lei/persoană/zi 

 
 
 
 
           Șef Serviciu,       Întocmit, 
Marina ANDRONACHE      Minică PIPERESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Nr.145563/13.09.2018 
 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE, 
 

 Având în vedere: 
 
 
 -Expunerea de motive nr. 144151 din data de 11.09.2018 și Raportul Serviciului Imagine  nr. 
143586 din data de 11.09.2018 pentru modificarea HCL 54/2017 privind stabilirea limitelor maxime 
în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către Municipiul 
Craiova, 
 -Ordonanța 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 
administrației publice și instituțiile publice, 
 -În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. 2, lit.b, art. 45 alin.2, lit.a, art. 61 alin.2 și art. 
115, alin.1, lit.b din Legea  nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, 
 -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, 
  
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 Propunerea formulată de către Serviciul Imagine prin raportul de specialitate nr. 143586 din 
data de 11.09.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2017 privind stabilirea 
limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de 
către Municipiul Craiova. 
  
 
 
 
 
 
 Director Executiv,       Întocmit,  
 Ovidiu Mischianu       c.j. Iulia Lavinia Defta 
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