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RAPORT 
de modificare prin completare a raportului nr.125635/15.07.2021 privind 

rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2021 

 
Prin raportul  nr.125635/15.07.2021, s-a propus spre aprobare  Consiliului  Local al 

Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului 

Craiova, pe anul 2021. 

Întrucât la VENITURI, Secțiunea de dezvoltare s-a omis a se menționa defalcarea 

surselor de venituri pentru proiectele derulate în unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat de pe raza municipiului Craiova, se impune completarea raportului inițial cu 

următoarele: 

Prin adresele nr.231, 951, 1483, 2647, 2862, 3022, 2753, 2176, 3666, 2907/2021, 

Școala gimnazială ”Traian” (2.438,00 mii lei), Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” 

Craiova (2.420,00 mii lei), Şcoala gimnazială „Mircea Eliade” (2.280,00 mii lei), Colegiul 

National Carol I (4.829,00 mii lei), Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” (5.572,00 mii lei), 

Colegiul National Pedagogic Ștefan Velovan (3.878,00 mii lei), Colegiul Naţional 

„Nicolae Titulescu” (1.996,00 mii lei), Liceul Teoretic „Henri Coandă” (2.758,00 mii lei), 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (2.653,00 mii lei) ne comunică valoarea fiecarui 

proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pe surse de finantare, în sumă de 

32.377,00 mii lei, pentru anul 2021, după cum urmează: 

- Fondul European de Dezvoltare Regionala, Sume primate în contul plăților efectuate în 

anul current, sursa 48.02.01.01 - 27.488,00 mii lei; 

- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe, sursa 42.69 – 4.889,00 mii lei. 

Prin adresa nr 2508/2021, Şcoala gimnazială ”Elena Farago” anunță implementarea 

proiectului pe fonduri externe nerambursabile care vizează măsuri integrate de prevenire a 



abandonului școlar, primar și secundar de calitate inclusiv la parcursuri de învățare pentru 

copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, în sumă de 327,00 mii lei, astfel:  

- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe, sursa 42.69  în sumă de 43,00 mii lei; 

 - Fondul Social European, Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent, sursa 

48020201 în sumă de 284,00 mii lei. 

Prin Hotărârea nr.252/2021, s-a aprobat finanțarea contribuției proprii a Şcolii 

gimnaziale ”Elena Farago” din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova 

pentru proiectul ”Șanse egale la educație pentru copiii din județele Dolj și Vâlcea, cu 

părinți plecați la muncă în străinătate”. Contribuția proprie de 2% aplicată sumei de 327,00 

mii lei este de 7,00 mii lei (sumă care se asigură din vărsămintele secțiunii de funcționare 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local), calculată conform hotărârii de 

mai sus, rezultând suma de 334,00 mii lei. 

Având în vedere cele prezentate, propunem completarea raportului 

nr.125635/15.07.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 

Municipiului Craiova pe anul 2021, prin adaugarea celor enunțate mai sus, conform 

Anexei nr.1 la raport, corect întocmită. 

 

Pt.Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Imi asum responsabilitatea privind realitatea și 

legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 
 

 

Întocmit, 

Consilier Daniela Crețu 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

Vizat CFP, 
8139/26.07.2021 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 131767/ 27.07.2021 
 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 114155/02.07.2021, 
-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 131627/26.07.2021 prin care se 
propune modificarea prin completare a raportului nr. 125635/2021 privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Craiova, 
-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea 1/2001 legea educatiei nationale, OUG 9/2017 privind unele măsuri bugetare în 
anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, 
adresa MFP 442594/2017, HCL 252/2021  coroborate cu art. 129 si art. 196 alin (1) lit.a din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

    

AVIZAM FAVORABIL 

 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 131627/26.07.2021 prin care 
se propune modificarea prin completare a raportului nr. 125635/2021 privind rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Craiova. 

 

          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 

 

             

        


	1raport 
	2raport avizare

