
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

            HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.09.2018 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.10.2018; 
Având în vedere expunerea de motive nr.157671/2018, rapoartele nr.160990/2018 

al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte şi nr.161009/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile,  la data de 30.09.2018;  

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 bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.09.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 

               Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
  



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr.157671/09.10.2018                                                                                               

 

 

                                                                   

Expunere de motive 

 

 
 Având în vedere obligaŃia ordonatorilor principali de credite, prevăzută în 
Legea privind finanŃele publice nr. 273/2006, de a supune analizei şi aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova execuŃia bugetelor în lunile aprilie, iulie, 
octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel mai târziu decembrie, pentru trimestrul 
al IV-lea, propunem aprobarea execuŃiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile la data de 30 septembrie 2018. 
 

 

 

                                             PRIMAR                                                                               

                                        Mihail Genoiu   

 

                                                                                  

                                             

                                                                                  D.E.I.P. 

                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                             
DIRECŢIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 160990 /11.10.2018 

 
 Se aprobă, 

  Primar, 
Mihail Genoiu 

 
 
 
           
 
 
 

RAPORT 
privind execuţia bugetului 

fondurilor externe nerambursabile la data de 30.09.2018 
 

În conformitate cu Legea privind finanţele publice nr. 273/2006, modificată şi 
completată prin O.U.G. nr. 63/2010,  art. 49, alin. 12, în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru 
trimestrul expirat şi cel mai târziu decembrie, pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali 
de credite au obligaţia să prezinte autorităţilor deliberative execuţia bugetelor, spre analiză şi 
aprobare în şedinţă publică.  
 În Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Craiova pe anul 2018 se 
regăseşte proiectul ,,Imbunatatirea eficientei energetice in gospodariile cu venituri reduse din 
Romania” finantat de Fondul Global de Mediu şi de Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare - România si implementat in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice alaturi de alte cinci localitati din judetele Dolj si Hunedoara, incepind 
cu anul 2010. 
 În cadrul acestui proiect, Municipiul Craiova implementează „Reabilitare termică 
parţială la şase clădiri cu destinaţia spaţii de învăţământ - Izolare termica a anvelopei clădirilor 
la partea opaca a faţadei” în care au fost incluse următoarele clădiri publice: 

− Cladirea cămin internat a Colegiului Naţional Fratii Buzesti-str. Stirbei Voda nr.5 
− Cladirea Gradinitei  nr. 11 - str. Recunostintei  nr. 14 
− Cladirea corp A a Gradinitei nr. 31 – str. Vasile Alecsandri nr. 87 Craiova 
− Cladirea Gradinitei nr. 28 -str. Raului nr. 1  
− Cladirea Gradinitei nr. 15 – str. Brestei nr. 342  
− Cladirea Gradinitei nr. 51 str. Nicolae Coculescu nr. 20 Craiova 

Serviciile de proiectare, achiziţionate la finele anului 2015, constau în: expertiză 
tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic, 
inclusiv caiete de sarcini, documentaţia pentru autorizaţia de construire, detalii tehnice de 
execuţie, asistenţă tehnică pentru reabilitarea termică a cladirilor sus menţionate. Indicatorii 
tehnico - economici propuşi în documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost 
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 22.03.2016, valoarea estimată a întregii 
investiţii fiind de 1.430.321 lei.  

Finanţarea nerambursabilă reprezentând contravaloarea serviciilor de proiectare a fost 
încasată de la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare astfel:  34.038 lei în 2015 şi 2.562 
lei în 2016. S-a efectuat plata serviciilor in faza DALI în sumă de 16.430 lei, a proiectului 
tehnic în sumă de 10.980 lei şi a documentaţiei pentru autorizaţia de construire în sumă de 
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3.660 lei. De asemenea, s-a semnat acordul de principiu şi au fost livrate materialele aferente 
termosistemului prin intermediul UNDP în valoare de 102753,25 lei pentru C. N. Fraţii 
Buzeşti şi în valoare de 257580,70 lei pentru 5 clădiri cu destinaţia de grădiniţe. 

În cursul anului 2017, au fost obţinute autorizaţii de construire pentru patru unităţi de 
învăţământ, astfel: Colegiul Naţional Fratii Buzesti, Grădiniţa nr. 31 „Petrache Poenaru”, 
Grădiniţa nr. 15 „Casa cu pitici”, Grădiniţa nr. 51 „Floarea Soarelui” şi a fost demarată 
procedura de achiziţie publică de lucrări. 

În cursul anului 2018 s-au semnat contractele de achiziţie publică nr. 23765, 23766, 
23768 şi 35369 având ca obiect: „Lucrari de execuție la obiectivul de investiții ”Reabilitare 
termica parțiala la șase cladiri cu destinația spații de învățământ – Izolare termică a anvelopei 
clădirilor la partea opacă a fațadei”: LOT I -  ”Reabilitare termică la Grădinița nr.31 Craiova”, 
LOT II –”Reabilitare termică Camin internat Colegiul National Fratii Buzesti Craiova”, LOT 
III – ”Reabilitare termică la Gradinita cu Program Normal nr.15 Craiova”, LOT IV – 
”Reabilitare termică la Gradinita cu Program Normal nr. 51 Craiova”. 

Termenul de execuţie a lucrărilor este de o lună de la data emiterii ordinului de începere 
a lucrărilor. Achiziţia de lucrări pentru ultimele două loturi, respectiv pentru reabilitarea 
termică a Grădiniţei nr. 11 „Floare de colţ” şi Grădiniţei nr. 28 „Voinicel” va avea loc după 
obţinerea autorizaţiilor de construire. Cofinanţarea pentru plata execuţiei lucrărilor este 
cuprinsă în Programul de investiţii publice pe anul 2018.  

În Bugetul fondurilor externe nerambursabile este alocată suma de 6 mii lei necesară 
pentru plata serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi a certificatelor de 
performanţă energetică finale. 

Având în vedere că nu au fost emise ordinele de începere a lucrărilor pentru contractele 
semnate, în trimestrele I÷III ale anului 2018 nu au fost efectuate plăţi. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu art. 49, alin. 12 din O.U.G. nr. 
63/2010 care modifică şi completează Legea privind finanţele publice nr. 273/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare şi cu art. 36, alin. 4, lit. a din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile la data de 30 septembrie 2018, conform anexelor ataşate prezentului raport. 

 

 
      
                                            
                                                      
                  

          Întocmit, 
  insp. Elena Petrişor 

Director executiv D.E.F., D.E.I.P., B.M.F., 

   Lucia Ştefan Dana Mihaela Boşoteanu Marius Chetoiu 



MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE Anexa 2

 

TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 5008 0 6000 6000 0 0 0 0 131

Partea a III-a Cheltuieli social - culturale (cod 65.08 + 66.08+67.08) 6308 0 6000 6000 0 0 0 0 131

Invatamant (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08.11) 6508 0 6000 6000 0 0 0 0 0

Invatamant prescolar si primar (cod 65.08.03.01 şi 65.08.03.02) 650803 0 5000 5000 0 0 0 0 0

Invatamant prescolar 65080301 0 5000 5000 0 0 0 0 0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03 + 65.08.03.11.30) 650811 0 1000 1000 0 0 0 0 0

Internate si cantine pentru elevi 65081103 0 1000 1000 0 0 0 0 0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.04 + 68.08.05 + 

68.08.06+68.08.15+68.08.50)
6808 0 0 0 0 0 0 0 131

Asistenta sociala pentru familie si copii 680806 0 0 0 0 0 0 0 131

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9608 0 0 0 0 0 5490 0 0

Excedentul sectiunii de dezvoltare 980897 0 0 0 0 0 5490 0 0

DIRECTOR ECONOMIC, D.E.I.P., B.M.F.,

LUCIA STEFAN Dana Mihaela Boşoteanu Marius Chetoiu

Intocmit,

insp. Elena Petrişor

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE LA 30.09.2018
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 161009/11.10.2018   
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul  nr. 160990/2018 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte 
prin care se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova execuţiei bugetare a 
fondurilor externe nerambursabile la data de 30 septembrie 2018, conform anexelor ataşate 
acestuia. 
 - În conformitate cu prvederile art. 49, alin. 12 din O.U.G. nr. 63/2010 care modifică şi 
completează Legea privind finanţele publice nr. 273/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare şi cu art. 36, alin. 4, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier 
juridic; 

 
           AVIZĂM FAVORABIL 

 

 Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte privind execuţia bugetară a 
fondurilor externe nerambursabile la data de 30 septembrie 2018, conform anexelor ce face 
parte integrantă din raportul de specialitate. 
 
 
 
      
 Director Executiv,                  Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                   consilier juridic Dana Mihaela Boșșșșoteanu 
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