
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
            HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă 
semestrului I (30 iunie 2021) 

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

29.07.2021; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.113737/2021, raportul nr.119292/2021 al 

Direcției Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.120453/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I 
(30 iunie 2021);  

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.129 alin. 2 lit b coroborat cu alin.4 lit. a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă 

semestrului I (30 iunie 2021), conform anexei care face 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 GENERAL, 

        Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                     
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ                                   
SERVICIUL BUGET                                                                   
Nr. 113737/02.07.2021      
                        

       
 
 

REFERAT DE APROBARE 

a  proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului 
fondurilor externe nerambursabile  

aferentă semestrului I (30 iunie 2021) 
 
 
 
 

Potrivit 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 bugetului fondurilor externe nerambursabile aferentă primelor 6 luni 

ale anului 2021 se prezină astfel: 

 

lei 

DENUMIRE INDICATORI PREVEDERE 6 LUNI PLĂŢI 6 LUNI 

CHELTUIELI TOTALE 70.000,00 1.507,00 

Sectiunea de funcţionare 70.000,00 1.507,00 

 

În temeiul prevederilor art.49, alin.12 din Legea privind finanţele publice locale 

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



2 
 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale si art.136, art.196, alin 

1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem 

promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.07.2021 a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile 

aferentă semestrului I(30 iunie 2021). 

 

 

PRIMAR, 
Lia - Olguța Vasilescu 

 
 
 

 
                                                                               ÎNTOCMIT, 

PT. DIRECTOR EXECUTIV, 
Vasilica-Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                     
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ                                   
SERVICIUL BUGET                                                                   
Nr. 119292/ 08.07.2021  

       
   
 
 

R A P O R T  
privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile  

 aferentă semestrului I (30 iunie 2021) 
 

 
 
 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 113737/02.07.2021, în conformitate 

cu prevederile art. 19, alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, bugetele locale, bugetele împrumuturilor 

externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, se aprobă de către 

consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. 

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. 

Prin H.C.L. nr.131/22.04.2021 a fost aprobat bugetul fondurilor externe 

nerambursabile pentru un număr de 4 contracte de finanţare încheiate de către Şcoala 

Gimnazială „Elena Farago” în cadrul Programului Erasmus - Parteneriate de schimb 

interşcolar, desfăşurate pe 3 ani, şi anume: Educaţie specială pentru copii speciali; 

TOUROPEAN, MEDIA LITERACY-SEE THE WORLD THROUGH THE EYES 

OF REALITY, LEGO MINDSTROMS. Astfel, excedentul anului 2020, în sumă de 
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264.000 lei, a fost reportat şi bugetat pe partea de cheltuială în bugetul instituţiei, la 

capitolul 65.08 „Învăţământ”, titlul 55 „Alte transferuri”.  

În cele 6 luni ale anului 2021, din bugetul fondurilor externe nerambursabile, s-

au efectuat plăţi în sumă totală de 1.507,00 lei, pentru cele patru proiecte, astfel: 

1.  Proiectul Educaţie specială pentru copii speciali – total plati 20,00 lei, din 

care:   - cheltuieli cu comisioanele bancare – 20,00 lei 

2. Proiectul TOUROPEAN – total plati 20, 00 lei, din care: 

- cheltuieli cu comisioanele bancare – 20,00 lei 

3. Proiectul MEDIA LITERACY– total plati 1.447,00 lei, din care: 

- diferenţa 20% cheltuieli mobilitate Macedonia 2 profesori – 1.411,00 lei: 

- cheltuieli cu comisioanele bancare – 36,00 lei 

4. Proiectul LEGO MINDSTROMS – total plati 20,00 lei, din care: 

- cheltuieli cu comisioanele bancare – 20,00 lei 

 Faţă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea executiei bugetului fondurilor externe nerambursabile aferentă 

semestrului I (30 iunie 2021), conform anexei ataşată la prezentul raport. 
 

Ordonator principal de credite delegat, Director executiv adj., 
Vasilica-Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

Data: 
Semnătura: 

 
 

 
Întocmit, 

Inspector Laura Cerban 
Îmi asum responsabilitatea pentru  

fundamentarea, realitatea  
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 

                                     Data:  
                                    Semnătura: 
 
 

 



ANEXA 

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 
CHELTUIELI

LA DATA DE 30.06.2021

-lei -

Nr. 
crt.

Denumire capitole Cod
Prevederi          

6 LUNI       
2021

Plăţi 6 LUNI 
2021

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 70.000 1.507

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

FUNCTIONARE
SF 70.000 1.507

1 Învăţământ 65,08 70.000 1.507
alte transferuri 65.08.55 70.000 1.507

Ordonator principal de credite delegat,

Vasilica-Daniela Militaru

Director executiv adj.,

Lucia Ștefan



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 120453/ 08.07.2021 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 -   Referatul de aprobare nr. 113737/02.07.2021, 
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 119292/08.07.2021 
privind aprobarea executie bugetului fondurilor  externe nerambursabile aferenta 
semestrului I (30 iunie 2021), 
- Potrivit art. 19 alin. 1, art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu alin. 
4, art. 196 alin (1), lit.a,  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, HCL 
131/2021, 
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 

   AVIZAM FAVORABIL 

 

 -Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 119292/08.07.2021 

privind aprobarea executie bugetului fondurilor  externe nerambursabile aferenta 

semestrului I (30 iunie 2021).   

 

  

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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