
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

         
              HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind reportarea excedentului bugetar al anului 2017, realizat de către 
instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile 

finanţate integral din venituri proprii, în anul 2018 
 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 09.01.2018; 
 Având în vedere raportul nr.2534/2018 întocmit de Direcţia Economico-

Financiară prin care se propune reportarea excedentului bugetar al anului 2017, realizat 
de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2018;  
           În conformitate cu prevederile art.70 alin.(3) şi art.71, alin.(4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.3.17 şi art.5.15 din Normele Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2017, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.3244/19.12.2017;
   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 ca excedentele rezultate în anul 2017 din execuţia bugetelor instituţiilor   
publice finanţate integral din venituri proprii, rezultate după operaţiunile de 
regularizare, respectiv Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic 
Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, precum şi din activităţile finanţate 
integral din venituri proprii  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova şi ale Municipiului Craiova, să rămână la dispoziţia acestora, 
urmând a fi folosite în anul 2018 cu aceeaşi destinaţie. 

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,            PT.SECRETAR, 

             Mihail GENOIU              Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.2534/05.01.2018 
 

                         Se aproba, 
                       PRIMAR 

                      Mihail Genoiu 
 
 
 

 
 

                                                                             Avizat, 
ADMINISTRATOR PUBLIC 

   Marian Sorin Manda 
 
 

 
 

R A P OR T 
privind reportarea excedentului bugetar al anului 2017, realizat de către 

instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din 

activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2018 

 
 
 

In conformitate cu prevederile art.70 alin(3) si art.71, alin(4) din Legea 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, excedentele rezultate din 

execuţia bugetelor instituţiilor publice, se regularizează la sfârşitul anului cu 

bugetele locale din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acestea, 

dacă legea nu prevede altfel sau rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi 

folosite în anul următor cu aceeaşi destinaţie.    

Urgenta promovarii proiectului de hotarare este data de dispozitiile 

art.5.15 din O.M.F. 3244/2017 ce prevede ca operatiunile de incheiere a 
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executiei bugetului local sa se efectueze in primele 5 zile lucratoare ale lunii 

ianuarie 2018. 

Art. 3.17 din O.M.F. 3244/2017 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 prevede 

următoarele: 

- autorităţile deliberative pot hotărî preluarea ca venit la bugetul local, a 

excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, 

finanţate integral din venituri proprii, precum şi a excedentelor rezultate din 

execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, existente la finele anului 2017.  

Spitalele publice de subordonare locală, respectiv Spitalul Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia”Craiova, 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, potrivit 

art. 3.16 alin(1) reportează în anul următor excedentele rezultate din executia 

bugetelor de venituri si cheltuieli, cu exceptia sumelor alocate de la bugetul de 

stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, rămase neutilizate la 

finele anului 2017, care se regularizeaza cu bugetele din care acestea au fost 

încasate. 

Sursele de finanţare ale acestor instituţii provin din: contractele încheiate 

cu Casa  Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dolj pentru serviciile medicale 

spitaliceşti prestate, contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Dolj 

pentru programele naţionale de sănătate, precum şi pentru plata burselor 

medicilor rezidenţi. 

Activităţile finanţate integral din venituri proprii sunt desfăşurate în 

cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Sursa de finanţare a 

acestor activităţi o reprezintă: Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, 

cămine şi cantine, contribuţia părinţilor pentru hrana copiilor din grădiniţele cu 

program prelungit, veniturile din prestări servicii, venituri din valorificarea 

produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova ca 

excedentele rezultate în anul 2017 din execuţia bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral din venituri proprii, rezultate după operaţiunile de 

regularizare, respectiv Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul 

Clinic Municipal ”Filantropia”Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, precum şi din activităţile finanţate integral 

din venituri proprii  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale 

Municipiului Craiova să rămână la dispoziţia acestora, urmând a fi folosite în 

anul 2018 cu aceeaşi destinaţie. 

 

 
Ordonator Principal de Credite    

Delegat, Director Executiv Adj., Întocmit, 

Lucia Stefan Daniela Militaru Insp. Laura Cerban 

 

 

 

 

 

Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Defta Iulia Lavinia 
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