
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                         PROIECT   

          HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017 
 

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

23.11.2017; 
Având în vedere raportul nr.162629/2017 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată;  
          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 Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
- Total venituri – 9.135,00 mii lei (secţiunea de funcţionare); 
- Total cheltuieli – 9.135,00 mii lei (secţiunea de funcţionare) 

             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2017. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
 
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, PT.SECRETAR, 



 

         Mihail GENOIU  Ovidiu MISCHIANU 
 

 



 

 

 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 162629/15.11.2017 
 

                                                                       Se aprobă, 
PRIMAR, 

                                                  MIHAIL GENOIU 
 
 
 

Avizat, 
ADMINISTRATOR PUBLIC  

                                                                                           MARIAN-SORIN MANDA 
 
 
 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2017 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
 
 

În conformitate cu 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 Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative la Art. 1, alin. (1) și (2) se precizează 

următoarele: 

- Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, începând cu data de 1 februarie 

2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiile de care beneficiază personalul plătit din 

fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum 

sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se 

majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.  

 - Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care 



 

beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu acelaşi procent de 20%, în măsura în 

care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Astfel, având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr.5201/2017, Căminul Pentru Persoane 

Vârstnice solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 cu suma de 540,00 

mii lei în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile pe 10 decembrie 2017. 

Astfel, veniturile instituţiei vor fi în sumă de 9.135,00 mii lei şi se vor folosi pentru: 

 -cheltuieli de personal – 6.389,00 mii lei, 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2.746,00 mii lei. 

Având în vedere cele de mai sus, bugetul Căminului Pentru Persoane Vârstnice se prezintă 

după cum urmează: 

- mii lei – 
DENUMIRE COD BUGET 

2017 
Inf. BUGET 

2017 
Estimări 

2018 
Estimări 

2019 
Estimări 

2020 
VENITURI, total, din care: 00.01 8.595 540 9.135 8.341 8.356 8.356 
VENITURILE SECTIUNII 
DE FUNCTIONARE, total, 
din care: 

 
8.595 540 9.135 8.315 8.330 8.330 

Venituri din contribuţia de 
întreţinere a persoanelor 
asistate 

33.10.13 
2.000  2.000 2.005 2.008 2.008 

Subvenţii pentru instituţii 
publice 

43.10.09 
6.583 540 7.123 6.336 6.348 6.348 

Donații și sponsorizări 37.10.01 12  12    
Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare 

37.10.03 
0  0 -26 -26 -26 

VENITURILE SECTIUNII 
DE DEZVOLTARE,  
total, din care: 

 
0  0 26 26 26 

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare  37.10.04 

0 
  

0 
 26 26 26 

CHELTUIELI, total, din 
care: 

49.10 
8.595 540 9.135 8.341 8.356 8.356 

CHELTUIELILE 
SECTIUNII DE 
FUNCTIONARE, total, din 
care: 

 

8.595 540 9.135 8.315 8.330 8.330 
Cheltuieli de personal 10 5.849 540 6.389 4.721 4.731 4.731 
Bunuri şi servicii 20 2.746  2.746 3.594 3.599 3.599 
CHELTUIELILE 
SECTIUNII DE 
DEZVOLTARE, total, din 
care: 

 

0  0 26 26 26 
Active nefinanciare 70 0 0 0 26 26 26 

 

 



 

 

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

Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru 

Persoane Vârstnice Craiova  pe anul 2017, după cum urmează: 

� Total Venituri – 9.135,00 mii lei - secţiunea de funcţionare; 

              � Total Cheltuieli – 9.135,00 mii lei - secţiunea de funcţionare, conform anexei şi 

funadamentării ataşate la prezentul raport.  

În mod corespunzător se modifică H.C.L. nr.80/30.03.2017. 

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite delegat, 
Lucia Ștefan 

 
 
 
 
 

Director executiv adj., Întocmit, 
                   Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 
 
 
 
 
 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Denisa Pîrvu 

 
 
 
 
 
2ex/D.C. 
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