
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
PROIECT   

        
 

           HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2020 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa 

extraordinară din data de 08.10.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.146281/2020, raportul nr.146282/2020 

al Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.146316/2020 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 
2020;  

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată;  

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; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2020, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.214.789,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.224.158,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2020. 
Art.3. 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, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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Se aprobă, 
PRIMAR, 

Mihail Genoiu 
 

REFERAT DE APROBARE 
a rectificării Bugetului General Consolidat  

al Municipiului Craiova pe anul 2020 
 

În conformitate cu prevederile art. 19, din Legea nr. 273/ 2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul 

exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de 

venituri și cheltuieli,  urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite.  

Potrivit art. 49, pct.(7) din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al IIIlea al 

anului bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al 

clasificaţiei bugetare cu aprobarea autorităţilor deliberative şi în cadrul aceluiaşi 

capitol bugetar cu aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor 

corespunzătoare, înainte de angajarea cheltuielilor.  

 Art. 48. -  (1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive 

obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform 

proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune 

autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii 

fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii. 

         Conform art.5, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, donaţiile şi sponsorizările se cuprind prin 

rectificare bugetară în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.                

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/14.02.2020 s-a aprobat bugetul general 

consolidat al municipiului Craiova pe anul 2020.  
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La nivelul Bugetului Local al Municipiului Craiova, se efectuează virări de 

credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, pentru asigurarea 

desfășurării activității în condiții normale. 

La Capitolul 61.10 ”Ordine Publică și Siguranță Națională”, Poliția Locală a 

Municipiului Craiova propune diminuarea subvenției cu suma 110,00 mii lei, urmare 

a economiilor înregistrate la titlul I ”Cheltuieli de personal 

          La capitolul 66.10 ”Sănătate”- Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” 

Craiova solicită rectificarea bugetului, în sensul suplimentării, cu suma de 2.236,00 

mii lei . 

Analizând execuția la zi, în cadrul capitolului 67.10„Cultură, recreere şi 

religie ”, unitățile de cultură rectifică bugetele după cum urmează: 

- ”Opera Română” Craiova – suplimentează subvenția cu suma de 2.200,00 mii;  

       - Casa de Cultură ”Traian Demetrescu”- suplimentează veniturile proprii cu 

suma de 4,00 mii lei; 

       - Teatrul pentru copii și tineret ” Colibri”- diminuează  subvenția cu suma de 

105,00 mii lei și respectiv veniturile proprii cu suma de 124,00 mii lei, urmare a 

economiilor înregistrate datorită faptului că în perioada 10.03.2020- 01.09.2020, 

activitatea instituţiei a fost suspendată în contextul situaţiei epidemiologice.       

    - Filarmonica ”Oltenia” - suplimentează subvenția cu suma de 1.700,00 mii lei la 

titlul I ” Cheltuieli de personal”; 

         - Ansamblul Folcloric ” Maria Tănase” se suplimentează subvenția cu suma de 

609,00 mii , sumă ce se va  utiliza la titlul I ”Cheltuieli de personal”.      

        - Sport Club Municipal Craiova – rectifică bugetul , in sensul diminuarii cu 

suma de 15,00 mii lei.   

         - Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova rectifică bugetul de venituri și 

cheltuieli, în sensul diminuării subvenției , cu suma de 50,00 mii lei urmare a 

economiilor înregistrate la titlul I ” Cheltuieli de personal”. 

Fată de cele prezentate mai sus, se impune modificarea Bugetului General 

Consolidat al Municipiului Craiova.  

Având în vedere prevederile art 136, art 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 
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24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, propunem rectificarea Bugetului General Consolidat al Municipiului 

Craiova. 

 Direcția economico-financiară Director executiv adj,  
 Daniela Militaru Lucia Ștefan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ex/PD 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr146282/06.10.2020 
 

Se aprobă, 
PRIMAR, 

Mihail Genoiu 
 
 
 
 

RAPORT 
privind rectificarea Bugetului General Consolidat al 

Municipiului Craiova pe anul 2020 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea privind finanţele publice 

locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ca urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a 

unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

 Potrivit art. 49, pct.(7) din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al IIIlea al 

anului bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al 

clasificaţiei bugetare cu aprobarea autorităţilor deliberative şi în cadrul aceluiaşi 

capitol bugetar cu aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor 

corespunzătoare, înainte de angajarea cheltuielilor.   

  Conform  art. 48. -  (1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive 

obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei 

bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor 

deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele 

înscrise în programul de investiţii. 

Conform art.5, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, donaţiile şi sponsorizările se cuprind prin 

rectificare bugetară în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.                
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      În cadrul Bugetului Local al Municipiului Craiova se efectuează virări de credite 

de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare pentru asigurarea desfășurării 

activității în condiții normale .         

La Capitolul 61.10 ”Ordine Publică și Siguranță Națională”, Poliția Locală a 

Municipiului Craiova propune diminuarea subvenției cu suma 110,00 mii lei, urmare a 

economiilor înregistrate la titlul I ”Cheltuieli de personal”  precum și  bugetarea  sumei de 

38,00 mii lei încasată pe titlul 85 – ”Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în 

anul curent” la  titlul I  ”Cheltuieli de personal. 

          La capitolul 66.10 ”Sănătate”- Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova 

solicită rectificarea bugetului, în sensul suplimentării, cu suma de 2.236,00 mii lei . 

Analizând execuția la zi, în cadrul capitolului 67.10„Cultură, recreere şi 

religie ”, unitățile de cultură rectifică bugetele după cum urmează: 

- ”Opera Română” Craiova –  suplimentează veniturile din subvenții cu suma de 

2.200,00 mii lei precum și cheltuielile de personal cu aceiasi sumă.Urmare a încasării  

sumei de 89,00 mii lei pe titlul 85 – ”Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în 

anul curent” se propune bugetarea și utilizarea sumei respective la titlul I ”Cheltuieli de 

personal. 

 De asemenea,  propune virarea sumei de 21,00 mii lei de la titlul ” Cheltuieli de 

capital” prin renunțarea la diverse obiective ( copiator, licență Windows 10, licență Microsoft 

Office ) la titlul II ”Bunuri şi servicii”, conform notei de fundamentare anexată; 

       - Casa de Cultură ”Traian Demetrescu”- suplimentează veniturie proprii cu suma 

de 4,00 mii lei la sursa ”Alte venituri din prestări de servicii și alte activități”  din 

taxele de participare la activitățile culturale–”Ateliere de teatru -actorie și 

improvizație”, sumă ce se va utiliza la partea de cheltuieli la titlul II ”Bunuri și 

servicii”, conform notei de fundamentare anexată; 

   - Teatrul pentru copii și tineret ”Colibri”-  diminuează veniturile din ”Subvenții 

pentru instituții publice”cu suma de 29,00 mii lei și cheltuielile de personal cu aceiasi 

sumă. Datorită suspendării activității în perioada 10.03.2020- 01.09.2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de raspandirea noului Coronavirus COVID – 19 

veniturile proprii nu au fost realizate drept pentru care propune diminuarea cu suma de 
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124,00 mii lei a veniturilor și in mod corespunzător a cheltuielilor cu bunuri și servicii, 

conform notei de fundamentare anexată;  

Urmare a încasării  sumei de 2,00 mii lei pe titlul 85 – ”Plăți efectuate in anii 

precedenți și recuperate în anul curent”  propune bugetarea și utilizarea sumei 

respective la titlul I ”Cheltuieli de personal. 

      De asemenea, propune diminuarea sursei ”Subvenții pentru instituții publice 

destinate secțiunii de dezvoltare” cu suma de 76,00 mii lei si în mod corespunzător a 

cheltuielilor de capital, cu aceiasi sumă, deoarece nu au fost demarate procedurile 

legale, în contextul situației epidemiologice. 

         - Filarmonica ”Oltenia” -  suplimentează  veniturile din subvenții cu suma de 

1.700,00 mii lei și în mod corespunzător cheltuielile la titlul I ” Cheltuieli de 

personal”, conform notei de fundamentare anexată;                             

        - Ansamblul Folcloric ” Maria Tănase”  - suplimentează veniturile din subvenții 

cu suma de 609,00 mii lei precum și cheltuielile de personal cu aceiasi sumă.  

Urmare a încasării  sumei de 24,00 mii lei pe titlul 85 – ”Plăți efectuate in anii 

precedenți și recuperate în anul curent” propune bugetarea și utilizarea sumei 

respective la titlul I ”Cheltuieli de personal”; 

        - Sport Club Municipal Craiova - diminuează subvenția cu suma de 50,00 mii lei 

urmare a economiilor înregistrate la titlul I ” Cheltuieli de personal” ; 

     De asemenea, Sport Club Municipal Craiova, solicită rectificarea bugetului cu suma 

de 35,00 mii lei proveniți din încasarea sponsorizărilor de la S.C. Solarex Impex 

S.R.L, sumă ce va fi utilizată la titlul II ”Bunuri şi servicii”; 

           Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova rectifică bugetul de venituri și 

cheltuieli, în sensul diminuării subvenției , cu suma de 50,00 mii lei urmare a 

economiilor înregistrate la titlul I ” Cheltuieli de personal”. 

În sinteză, Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova detaliat conform 

art.26 din Legea Finanţelor Publice Locale nr.273/2006, se prezintă astfel: 

- mii lei - 

Total venituri Buget General Consolidat 1.214.789,00 

Bugetul Local  689.943,00 
Bugetul Creditelor Externe 28.131 
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Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile 0 
Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finaţate Integral sau 
Parţial din Venituri Proprii 

600.015,00 

Transferuri între bugete (se scad) -103.300,00 

Total cheltuieli Buget General Consolidat 1.224.158,00 

Bugetul Local 690.154,00 
Bugetul Creditelor Externe 28.131 
Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile 325,00 
Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finaţate Integral sau 
Parţial din Venituri Proprii 

608.848,00 

Transferuri între bugete (se scad) -103.300,00 

Deficit 9.369,00 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar (diferenţa între încasările efective şi plăţile efectuate) se utilizează 

astfel: 

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit.a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare 

și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. 

Urmare a adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanţelor Publice, 

Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, sursa de venit „sume din 

excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare” nu se utilizează în faza de programare ci numai în faza de execuţie. 

În consecinţă Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova se prezintă cu 

deficit (cheltuielile sunt mai mari decât veniturile). 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Municipal Craiova 

rectificarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2020, 

conform anexei la prezentul raport, după cum urmează: 

• total  venituri – 1.214.789,00 mii lei 
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• total cheltuieli – 1.224.158,00 mii lei 

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 

43/14.02.2020. 

 

 

Ordonator principal de credite delegat, Direcția economico-
financiara 

Întocmit, 

Lucia Ștefan Daniela Militaru Insp. D. Purcărescu 
 
 
 
 

Vizat, 
Control financiar preventiv 

 
 
 
 
 

 
2ex/PD 
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ANEXA 

  - mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
VENITURI  TOTAL  (rd.02+18+19+20+23)                 01
Buget 2020 689.943,00 600.015,00 0,00 28.131,00 0,00 1.318.089,00 -103.300,00 1.214.789,00
Estimari 2021 559.136,00 489.901,00 0,00 22.517,00 89,00 1.071.643,00 -106.272,00 965.371,00
Estimari 2022 521.677,00 501.700,00 0,00 0,00 0,00 1.023.377,00 -106.242,00 917.135,00
Estimari 2023 522.212,00 513.408,00 0,00 0,00 0,00 1.035.620,00 -106.242,00 929.378,00
Venituri curente   (rd.03+17)                       02
Buget 2020 557.454,00 270.571,00 0,00 0,00 0,00 828.025,00 0,00 828.025,00
Estimari 2021 481.529,00 266.876,00 0,00 0,00 89,00 748.494,00 0,00 748.494,00
Estimari 2022 487.257,00 274.816,00 0,00 0,00 0,00 762.073,00 0,00 762.073,00
Estimari 2023 499.528,00 282.511,00 0,00 0,00 0,00 782.039,00 0,00 782.039,00
Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03
Buget 2020 508.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.253,00 0,00 508.253,00
Estimari 2021 433.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.099,00 0,00 433.099,00
Estimari 2022 436.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.406,00 0,00 436.406,00
Estimari 2023 446.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.235,00 0,00 446.235,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la 
persoane juridice,   din care: 04 0,00 0,00
Buget 2020 3.645,00 3.645,00 3.645,00

Estimari 2021 4.095,00 4.095,00 4.095,00
Estimari 2022 4.300,00 4.300,00 4.300,00
Estimari 2023 4.506,00 4.506,00 4.506,00

Impozit pe profit                  05 0,00 0,00
Buget 2020 3.645,00 3.645,00 3.645,00
Estimari 2021 4.095,00 4.095,00 4.095,00
Estimari 2022 4.300,00 4.300,00 4.300,00
Estimari 2023 4.506,00 4.506,00 4.506,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la 
persoane fizice (rd.07+ rd.08) ,   din care: 06
Buget 2020 316.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.164,00 0,00 316.164,00

Estimari 2021 221.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.191,00 0,00 221.191,00

Estimari 2022 222.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.473,00 0,00 222.473,00

Estimari 2023 224.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.712,00 0,00 224.712,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal *) 07

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

Cod                  
rând

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate din 

venituri 
proprii și 

subvenții din 
bugetul local

Denumire

PE ANUL 2020 ŞI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023

Bugetul             
local 

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate 

integral  din 
venituri proprii 

Bugetul 
fondurilor 

externe 
nerambursabile

Total

Transferuri 
între 

bugete**)    
(se scad)

Total                     
buget          

general

Bugetul 
împrumuturilor 

externe si 
interne
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A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod                  
rând

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate din 

venituri 
proprii și 

subvenții din 
bugetul local

Denumire Bugetul             
local 

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate 

integral  din 
venituri proprii 

Bugetul 
fondurilor 

externe 
nerambursabile

Total

Transferuri 
între 

bugete**)    
(se scad)

Total                     
buget          

general

Bugetul 
împrumuturilor 

externe si 
interne

Buget 2020 379,00 379,00 379,00
Estimari 2021 693,00 693,00 693,00
Estimari 2022 728,00 728,00 728,00
Estimari 2023 763,00 763,00 763,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08
Buget 2020 315.785,00 315.785,00 315.785,00
Estimari 2021 220.498,00 220.498,00 220.498,00
Estimari 2022 221.745,00 221.745,00 221.745,00
Estimari 2023 223.949,00 223.949,00 223.949,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09
Buget 2020 0,00 0,00
Estimari 2021 0,00 0,00
Estimari 2022 0,00 0,00
Estimari 2023 0,00 0,00
Impozite şi taxe  pe proprietate 10
Buget 2020 107.000,00 107.000,00 107.000,00
Estimari 2021 107.748,00 107.748,00 107.748,00
Estimari 2022 113.134,00 113.134,00 113.134,00
Estimari 2023 118.567,00 118.567,00 118.567,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 la rd.15)               11
Buget 2020 81.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444,00 0,00 81.444,00
Estimari 2021 100.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.065,00 0,00 100.065,00
Estimari 2022 96.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.499,00 0,00 96.499,00
Estimari 2023 98.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.450,00 0,00 98.450,00

Sume defalcate din TVA 12
Buget 2020 52.047,00 52.047,00 52.047,00
Estimari 2021 69.685,00 69.685,00 69.685,00
Estimari 2022 64.612,00 64.612,00 64.612,00
Estimari 2023 65.020,00 65.020,00 65.020,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri  si servicii 13
Buget 2020 0,00 0,00
Estimari 2021 0,00 0,00
Estimari 2022 0,00 0,00
Estimari 2023 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice 14
Buget 2020 348,00 348,00 348,00
Estimari 2021 415,00 415,00 415,00
Estimari 2022 435,00 435,00 435,00
Estimari 2023 456,00 456,00 456,00
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A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod                  
rând

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate din 

venituri 
proprii și 

subvenții din 
bugetul local

Denumire Bugetul             
local 

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate 

integral  din 
venituri proprii 

Bugetul 
fondurilor 

externe 
nerambursabile

Total

Transferuri 
între 

bugete**)    
(se scad)

Total                     
buget          

general

Bugetul 
împrumuturilor 

externe si 
interne

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15

Buget 2020 29.049,00 29.049,00 29.049,00

Estimari 2021 29.965,00 29.965,00 29.965,00
Estimari 2022 31.452,00 31.452,00 31.452,00
Estimari 2023 32.974,00 32.974,00 32.974,00
Alte impozite si taxe fiscale 16
Buget 2020 0,00 0,00
Estimari 2021 0,00 0,00
Estimari 2022 0,00 0,00
Estimari 2023 0,00 0,00
Venituri nefiscale                      17
Buget 2020 49.201,00 270.571,00 319.772,00 319.772,00
Estimari 2021 48.430,00 266.876,00 89,00 315.395,00 315.395,00
Estimari 2022 50.851,00 274.816,00 325.667,00 325.667,00
Estimari 2023 53.293,00 282.511,00 335.804,00 335.804,00
Venituri din capital                      18
Buget 2020 132,00 132,00 132,00
Estimari 2021 0,00 0,00
Estimari 2022 0,00 0,00
Estimari 2023 0,00 0,00
Operatiuni financiare 19
Buget 2020 28.131,00 28.131,00 28.131,00
Estimari 2021 22.517,00 22.517,00 22.517,00
Estimari 2022 0,00 0,00
Estimari 2023 0,00 0,00
Subvenţii (rd.21+22) 20
Buget 2020 53.373,00 219.415,00 0,00 0,00 0,00 272.788,00 -103.300,00 169.488,00
Estimari 2021 76.545,00 223.025,00 0,00 0,00 0,00 299.570,00 -106.272,00 193.298,00
Estimari 2022 34.012,00 226.884,00 0,00 0,00 0,00 260.896,00 -106.242,00 154.654,00
Estimari 2023 22.665,00 230.897,00 0,00 0,00 0,00 253.562,00 -106.242,00 147.320,00

Subvenţii de la bugetul de stat 21
Buget 2020 53.185,00 671,00 53.856,00 53.856,00
Estimari 2021 76.545,00 76.545,00 76.545,00
Estimari 2022 34.012,00 34.012,00 34.012,00
Estimari 2023 22.665,00 22.665,00 22.665,00

Subvenţii de la alte administratii 22
Buget 2020 188,00 218.744,00 218.932,00 -103.300,00 115.632,00
Estimari 2021 223.025,00 223.025,00 -106.272,00 116.753,00
Estimari 2022 226.884,00 226.884,00 -106.242,00 120.642,00
Estimari 2023 230.897,00 230.897,00 -106.242,00 124.655,00
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Cod                  
rând

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate din 

venituri 
proprii și 

subvenții din 
bugetul local

Denumire Bugetul             
local 

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate 

integral  din 
venituri proprii 

Bugetul 
fondurilor 

externe 
nerambursabile

Total

Transferuri 
între 

bugete**)    
(se scad)

Total                     
buget          

general

Bugetul 
împrumuturilor 

externe si 
interne

Donatii din strainatate
Buget 2020 0,00 0,00
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
Sume primite de la UE  în contul platilor efectuate 23
Buget 2020 78.984,00 110.029,00 189.013,00 189.013,00
Estimari 2021 1.062,00 1.062,00 1.062,00
Estimari 2022 408,00 408,00 408,00
Estimari 2023 19,00 19,00 19,00
CHELTUIELI - TOTAL  (rd.25+36+37+40+41)           24
Buget 2020 690.154,00 608.848,00 0,00 28.131,00 325,00 1.327.458,00 -103.300,00 1.224.158,00
Estimari 2021 559.136,00 489.901,00 0,00 22.517,00 89,00 1.071.643,00 -106.272,00 965.371,00
Estimari 2022 521.677,00 501.700,00 0,00 0,00 0,00 1.023.377,00 -106.242,00 917.135,00
Estimari 2023 522.212,00 513.408,00 0,00 0,00 0,00 1.035.620,00 -106.242,00 929.378,00
Cheltuieli curente   (rd.26 la rd.35)                        25
Buget 2020 607.144,00 600.526,00 0,00 0,00 325,00 1.207.995,00 -103.300,00 1.104.695,00
Estimari 2021 467.244,00 481.682,00 0,00 0,00 89,00 949.015,00 -106.272,00 842.743,00
Estimari 2022 419.146,00 493.455,00 0,00 0,00 0,00 912.601,00 -106.242,00 806.359,00
Estimari 2023 446.083,00 505.127,00 0,00 0,00 0,00 951.210,00 -106.242,00 844.968,00

Cheltuieli de personal                26
Buget 2020 108.665,00 370.245,00 478.910,00 478.910,00
Estimari 2021 105.350,00 363.049,00 468.399,00 468.399,00
Estimari 2022 107.325,00 371.165,00 478.490,00 478.490,00
Estimari 2023 106.881,00 379.418,00 486.299,00 486.299,00

Bunuri si servicii                27
Buget 2020 172.597,00 117.829,00 290.426,00 290.426,00
Estimari 2021 107.685,00 116.139,00 223.824,00 223.824,00
Estimari 2022 110.183,00 119.657,00 229.840,00 229.840,00
Estimari 2023 132.636,00 122.873,00 255.509,00 255.509,00

Dobanzi 28
Buget 2020 5.332,00 5.332,00 5.332,00
Estimari 2021 6.890,00 6.890,00 6.890,00
Estimari 2022 6.045,00 6.045,00 6.045,00
Estimari 2023 5.093,00 5.093,00 5.093,00

Subventii                                  29 0,00 0,00
Buget 2020 51.456,00 51.456,00 51.456,00
Estimari 2021 24.647,00 24.647,00 24.647,00
Estimari 2022 21.060,00 21.060,00 21.060,00
Estimari 2023 33.251,00 33.251,00 33.251,00

Fonduri de rezerva 30
Buget 2020 50,00 50,00 50,00
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Cod                  
rând

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate din 

venituri 
proprii și 

subvenții din 
bugetul local

Denumire Bugetul             
local 

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate 

integral  din 
venituri proprii 

Bugetul 
fondurilor 

externe 
nerambursabile

Total

Transferuri 
între 

bugete**)    
(se scad)

Total                     
buget          

general

Bugetul 
împrumuturilor 

externe si 
interne

Estimari 2021 50,00 50,00 50,00
Estimari 2022 50,00 50,00 50,00
Estimari 2023 50,00 50,00 50,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice                             31
Buget 2020 103.300,00 103.300,00 -103.300,00 0,00
Estimari 2021 106.272,00 106.272,00 -106.272,00 0,00
Estimari 2022 106.242,00 106.242,00 -106.242,00 0,00
Estimari 2023 106.242,00 106.242,00 -106.242,00 0,00

Alte transferuri 32
Buget 2020 12.209,00 325,00 12.534,00 12.534,00
Estimari 2021 10.617,00 89,00 10.706,00 10.706,00
Estimari 2022 10.617,00 10.617,00 10.617,00
Estimari 2023 10.617,00 10.617,00 10.617,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 
postaderare 33

Buget 2020 128.307,00 109.937,00 238.244,00 238.244,00
Estimari 2021 81.579,00 81.579,00 81.579,00
Estimari 2022 33.457,00 33.457,00 33.457,00
Estimari 2023 27.134,00 27.134,00 27.134,00

Asistenta sociala 34
Buget 2020 19.728,00 19.728,00 19.728,00
Estimari 2021 18.993,00 18.993,00 18.993,00
Estimari 2022 18.993,00 18.993,00 18.993,00
Estimari 2023 18.993,00 18.993,00 18.993,00

Alte cheltuieli 35
Buget 2020 5.500,00 2.515,00 8.015,00 8.015,00
Estimari 2021 5.161,00 2.494,00 7.655,00 7.655,00
Estimari 2022 5.174,00 2.633,00 7.807,00 7.807,00
Estimari 2023 5.186,00 2.836,00 8.022,00 8.022,00
Cheltuieli de capital                     36
Buget 2020 66.852,00 8.653,00 28.131,00 103.636,00 103.636,00
Estimari 2021 76.926,00 8.219,00 22.517,00 107.662,00 107.662,00
Estimari 2022 81.773,00 8.245,00 90.018,00 90.018,00
Estimari 2023 55.371,00 8.281,00 63.652,00 63.652,00
Operatiuni financiare (rd.38+39) 37
Buget 2020 16.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.840,00 0,00 16.840,00
Estimari 2021 14.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00
Estimari 2022 20.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.758,00 0,00 20.758,00
Estimari 2023 20.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.758,00 0,00 20.758,00

Imprumuturi acordate                  38
Buget 2020 0,00 0,00
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Cod                  
rând

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate din 

venituri 
proprii și 

subvenții din 
bugetul local

Denumire Bugetul             
local 

Bugetul 
instituţiilor 

publice  
finanţate 

integral  din 
venituri proprii 

Bugetul 
fondurilor 

externe 
nerambursabile

Total

Transferuri 
între 

bugete**)    
(se scad)

Total                     
buget          

general

Bugetul 
împrumuturilor 

externe si 
interne

Estimari 2021 0,00 0,00
Estimari 2022 0,00 0,00
Estimari 2023 0,00 0,00

Rambursari de credite externe si interne 39
Buget 2020 16.840,00 16.840,00 16.840,00
Estimari 2021 14.966,00 14.966,00 14.966,00
Estimari 2022 20.758,00 20.758,00 20.758,00
Estimari 2023 20.758,00 20.758,00 20.758,00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40
Buget 2020 -682,00 -331,00 -1.013,00 -1.013,00
Estimari 2021 0,00 0,00
Estimari 2022 0,00 0,00
Estimari 2023 0,00 0,00

Rezerve 41

Buget 2020 0,00 0,00
Estimari 2021 0,00 0,00
Estimari 2022 0,00 0,00
Estimari 2023 0,00 0,00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  1)                                                                

(rd.01-rd.23)   42

Buget 2020 -211,00 -8.833,00 0,00 0,00 -325,00 -9.369,00 0,00 -9.369,00

Estimari 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ordonator principal de credite delegat,   
Lucia Ștefan

Directia economico - financiara,
Daniela Militaru

Vizat,
Control financiar preventiv



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 146316/ 06.10.2020   
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere : 
 
          -Referatul de aprobare nr. 146281/06.10.2020, 
 -Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 146282/06.10.2020 
privind  rectificarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova pe anul 2020, 
 -În conformitate cu art. 19 alin.2, art.49 pct 7, art.5 alin 5 din Legea privind 
finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, HCL 
43/14.02.2020; 
 -Potrivit  prevederile art 129, art. 196 alin (1) lit a   din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
    -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 
 

 
     AVIZAM FAVORABIL 
                                                       
 
 

− raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 
146282/06.10.2020 privind  rectificarea Bugetului General Consolidat al 
Municipiului Craiova pe anul 2020, 

− Modificarea in mod corespunzator a HCL nr.43/14.02.2020. 
 
 
 
 
           Director Executiv,                Întocmit, 
                    Ovidiu Mischianu                                          cons.jur. Lia Toncea 
            



Nr. 930/ 01.10.2020 
K€Ş4 

Către, 

TEATRUL PENTRU COPII ş  TINERET COLIBRI CRAIOV A 
Str. Calea Bucure şti, nr. 56, Craiova, România, CUI: 5001805 
Tel.: +40 251 412 473; + 40 251 416 323 
E-mail: colibricolibri20 I 2@yahoo.ro , craiovacolibri@yahoo.com  
www.facebook.com/TeatrulColibri  www.teatrulcolibri.ro   

PRIMARIA MUNICIPIULIJI CRAIOVA 

Nr 

Ziva 	,Auna  /C  Anul 202 -t9 

Ancxe 
	aNapp.eyear 

Primăria Municipiului Craiova, 

Serviciul Buget 

Vă  inaintăm bugetul de venituri i cheltuieli rectificat, trimestrul.IV, anul 2020, nota de fundamentare 

aferent ă  acestuia si Hotărârea Consiliului Administrativ cu privire la aceast ă  rectificare bugetar ă  

MANAGER, 

Teodorescu Maria Adriana Contabil Şef,  , 

Popecu Andreea 



TEATRUL PENTRU COPII $I TINERET COLIBRI CRAIOVA
Str. Calea Bucuregti, nr. 56, Craiova, Romdnia, CUI: 5001805
Tel.: +40 251 412 473:+ 40251 416323
E-mail : c_olibricolibri20.J 2@yahgo.ro, craio.vacolibri@yahoo.com
www. facebook. som/Teatru I Co I i bri www.t_eatrul.go I,ibri.ro

Nr. 9291 01.10.2020

Notd de fundamentare rectificare busetard trim. IV

In urma intreruperii activitdlii conform Decretului Pregedintelui Rom6niei nr I 9512020, in contextul

situalieiepidemiologice internalionale determinate de raspAndirea noului coronavirus COVID-19, Teatrul pentru

copii gi tineret Colibri qi'a suspendat activitatea cu publicul incepdnd cu data de 10.03.2020, activitatea cu

publicul putAnd fi reluata conform Hotdrdrii 43/ 27.08.2020 incep6nd cu data de 01.09.2020, c6t gi in urma
analizdrii contului de execufie,atdtpe venituri, cdt qi pe cheltuieli ladata de 30.09.2020, aanaliziirii Bueetului

de Venituri gi Cheltuieli, s-au constatat urmdtoarele:

- La titlul l0-Cheltuieli de personal, s-au inregistrat urmdtoarele economii in valoare de 27.000 lei:

o Salarii debazd- 10.01.01 - 11.000 lei,

o Sporuri pentru condilii de muncd * 10.01.05 _ 7.000 lei

o Drepturi de delegare - 10.01 . l3 - 2.000 lei

o lndemniza{ii de hran6 I 0.01 . I 7 - 6.000 lei

o Alte drepturi salariale in bani - 10.01.30 - 1.000 lei

- La titlul 85.01.01 - pldli efectuate in anii preceden{i gi recuperate in anul curent se va inresistra o

modificare in sensul diminudrii cu 2.000 lei.

- irr acest context, se impune o rectificare bugetari ta capitolul "subvenlii pentru institulii publice,, -
13.10.09, cu suma de 29.000 lei.

- I'a titlul 20 - Bunuri gi servicii, s-au inregistrat urmdtoarele economii pe clasificalii de cheltuieli, in

valoare de 124.000 lei, astfel:

o Carburanli qi lubrefianti - 20.01.05 - 9.000 lei,

o Materiale qi prestiri servicii cu caracter functional - 20.01.09 - 1.000 lei

o Alte bunuri gi servicii pentru intre{inere qi funclionare - 20.01.30 - 30.000 lei
. o Reparalii curente -20.02 * 20.000 lei

o Deplasdri interne - 20.06.01 - 4.000 lei

o Deplaslri exteme - 20.06.02 - 6.000 lei

o Pregdtire profesionald--20.13 - 8.000lei

o Alte cheltuieli legate de bunuri gi servicii - 20.30.30* 46.000 lei



in contextul descris, veniturile proprii nu au fost realizate i se impune, astfel, o diminuare la capitolul 

-alte venituri din prestări de servicii" -- 33.10.50, cu suma de 124.000 lei. 

- La titlul 70 — Cheltuieli de capital, neputând fi demarate procedurile legale din cauza situa ţ iei 

epidetniologice, s-au Inregistrat urm ătoarele economii in valoare de 76.000 lei, astfel: 

o Maş ini, echipamente i mijloace de transport — 71.01.02 — 60.000 lei 

o Mobilier, aparatur ă  birotică  i alte active corporale — 71.01.03— 15.000 lei 

o Alte active fixe — 71.01.30 — 1.000 lei 

in acest context, se impune o rectificare bugetar ă  la capitolul "subven ţ ii pentru institutii publice destinate 

sec ţ iunii de dezvoltare" — 43.10.19, cu suma de 76.000 lei. 

MANAGER, 

Teodorescu Maria Adriana 

Contabil Şef 

Popescu Andreea 

 



PENTRU COPII Ş I TINERET COLIBRI CRAIOVA 
Str. Calea Bucure ş ti, nr, 56, Craiova, România, CUI: 5001805 
TeL: +40 251 412 473; + 40 251 416 323 
E-mail: colibricolibri2012!,yahoo.ro, craiovacolibri@yahoo.com  
www.facebook.com/TeatrulColibri  www.teatrulcolibri.ro  

HOTARAREA Nr. 07 / 01.10.2020 

Teatrul pentru Copii si Tineret "Colibri" Craiova intrunit in sedinta Consiliului 

Administrativ in data de 01.10,2020 , avand pe ordinea de zi rectificarea bugetara pe 

trimestrul al IV lea i solicitarea doamnei Dobrescu Ionica, actor manuitor papusi, de 

retragere din cadru1 Consiliului Administrativ al Teatrului pentru Copii si Tinere Colibri, 

HOTARASTE: 

ART. I 

Se aproba rectificarea bugetara pe trimestrul al IV lea. 

ART. 2 

Se aproba solicitarea doamnei Dobrescu Ionica , actor manuitor papusi de retragere din 

calitatea de membru a Consiliului Administrativ al Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri 
ART, 3 

Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Manager 

TEODORESCU MARIA ADRIANA 
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FUARIA 	'RAIOVA 
C. C-8 

Anul 202 
N r. 1Q1055 / 	r222:2 

	 Anexe 

1)774,  Kl-O‘l ş  

oi,IO , 0242.ţo 

C ă tr e, 

Prim ă ria Municipiului Craiova 

Vă  "inaintă m Bugetul de Venituri ş i Cheltuieli pe anul 2020, influen ţat de 
rectificarea ş i virarea de credite bugetare din luna octornbrie 2020. 

Anexă m: 

- Bugetul de Venituri ş i Cheltuieli pe anul 2020; 

- nota de fundamentare. 

MANAGER, 	 CONTABIL ŞEF, 

AntoiniulAMFIR Adriana MA CUS 



OPERA ROMANA CRAIOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Analizdnd Bugetul de Venituri 9i Cheltuieli pe anul 2o2O s-a constatat cd
fondurile prevdzute la Capitolul I Chettuieli de Personal gi fondurile prevdzute la
Capitoful ll Bunuri gi serviciisunt insuficiente.

1. Astfel, in acest caz, se impune ?n primd instanld, o virare de credite care se
va face cu suma de 89 mii lei rezultatd din recuperarea sumelor reprezentand pldli
efectuate in anii precedenli.

Situalia pe articole se prezintd dupd cum urmeazi:
o 10.01.0L Salarii de bazd se majoreazd cu 60 mii lei
o 10.01.05 spor condilii de muncd, se majoreazi cu 19 mii lei
o 10.01.17 lndemnizalii de hrand, se majoreazi cu suma de 8 mii leio 10.03.01, Contribulii de asigurdri sociale de stat, se majoreazi cu suma

de 2 mii lei

Total 89 mii lei
TotodatS, se impune a fi efectuati, de asemenea, o rectificare bugetari la

capitolul Cheltuieli de personal pentru a acoperi o parte din necesarul cheltuielilor ?n
perioada urmdtoare.

Din analiza fdcuti, rezulti un necesar de 2.200 mii lei, care in structurd, pe
articole, se prezinti astfel:

o La 10.01.01, Salarii de bazd, trebuie addugati o sumd de 1.826 mii leio La 10.01.05, Spor condifii de munc5, ar fi necesard o majorare cu suma
de 118 mii lei

r La 10.01.10, Fond pentru posturi ocupate prin cumul, solicitim
majorarea cu suma de 50 mii lei.

o La 10.01.15, Alocalii pentru locuinle, este necesard suma de 30 mii lei,
in vederea acoperirii restanfelor din lunite august 9i septembrie.

o La IO.Ot.tT,lndemnizalii de hrand, solicitdm suma de 97 mii leio La 10.03.01,contribu!ii de asigurdri sociale de stat este necesard in
continuare suma de 32 mii lei.

o La 10.03.07, Contribulia asiguratorie de munc5, am stabilit un necesar
de 47 mii lei.

Facem menliunea cd la unele articole, cum ar fi, salariile de bazi, alocaliile
pentru locuinle, cumulul de funcfii, sumele solicitate nu sunt suficiente pentru
acoperirea integrald a lunii decembrie 2OZO.



Total rectificare: 2.200 mii lei 

Astfel, adunând sumele rezultate din virare cu cele solicitate la rectificare, 
rezultă  un total de 2.289 mii lei, care in structur ă , pe articole, se prezint ă  astfel: 

> 10.01.01, Salarii de baz ă  = 1.886 mii lei 
> 10.01.05, Spor condi ţii de muncă  = 137 mii lei 
> 10.01.10, Fond pentru posturi ocupate prin cumul = 50 mii lei 
> 10.01.16, Aloca ţ ii pentru locuin ţe = 30 mii lei 
> 10.01.17, Indemniza ţ ii de hran ă  = 105 mii lei 
> 10.03.01,Contribu ţii de asigură ri sociale de stat = 34 mii lei 
> 10.03.07, Contribu ţ ia asiguratorie de munc ă  = 47 mil lei 
Total general 2.289 mii lei 

2. Analizând lista de investi ţii pe anul în curs, de ş i toate solicit ă rile au fost pe 
deplin justificate, am decis s'ă  renun ţă m la achizi ţ ionarea urm ă toarelor repere in 
valoare total ă  de 19 mii lei: 

• copiator in valoare de 7 mii lei; 

• licen ţă  Windows 10 în valoare total ă  de 6 mii lei; 

• licen ţă  Microsoft Office in valoare de 6 mii lei. 

in plus, în urma unor negocieri insistente, am reu ş it să  obţ inem un discount 
semnificativ la reperele ce vor fi achizi ţ ionate, astfel valoarea a fost mic şorată  
cu suma de 2 mii lei. 

În concluzie, valoarea listei de investi ţii se micşorează  cu valoarea de 21 mii 
lei. 

Legisla ţia in vigoare ne oblig ă  să  incheiem contracte de prest ă ri servicii cu 
firme specializate (MISO, ISCIR, protec ţ ie ş i pază , mentenan ţă  IT hardware ş i 
software etc.), drept pentru care se vor majora cheltuielile cu bunuri ş i 
servicii — art. 20.01.30 Alte bunuri i servicii pentru 7ntretinere ifunc ţionare, 
cu suma de 7 mii lei. 

După  cum se ştie, în institu ţ ia noastră  nu există  suficiente spa ţii de 
depozitare, astfel am fost nevoi ţ i să  contactăm o firm ă  ce ne-a pus la dispozi ţ ie 
spa ţiu corespunză tor depozitp ă rii decorurilor. Pentru achitarea obliga ţ iilor 
contractuale, trebuie majorate prevederile bugetare cu suma de 14 mii lei. 

Având in vedere cele men ţionate, vă  rugăm să  aproba ţ i modifică rile men ţ ionate. 

CONTABIL ŞEF, 

Adriana MAIRCUS 
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Anexe, 	....................... 

Prin prezenta, v ă  inaintăm spre aprobare rectificarea Bugetului de venituri 

cheltuieli aferent anului 2020 şi Nota de fundamentare , pentru Filarmonica 

Oltenia Craiova. 

MANAGER , 	 CONTABIL ŞEF , 

Gabriel ZAMFIR 	 Olga COSTESCU 

Gabrie Semnat digital 
de Gabriel 
Zamfir 
Data: 

. 	2020.10.02 Zamfir 00:28:24 +0300' 

Olga 	Semnat digital 
de Olga 

Costesc Costescu 
Data: 2020.10.02 
00:26:23 +03'00' 
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NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND

RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2O2O

in conformitate cu Legea27312006 privind finanlele publice locale, in

cursul exerciliului bugetar, Filarmonica Oltenia, in calitate de Ordonator

te\iar de credite are obligativitatea menlinerii echilibrului bugetar prin

urmdrirea continu[ a execu{iei bugetare si propunerea spre aprobare a

rectificdrilor Bugetului de venituri si cheltuieli cand este cazul.

Astfel, pentru anuL2020, prin Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat

inifial, Filarmonicii Oltenia Craiova i s-a aprobat la Titlul I - Cheltuieli de

personal valoarea de 1 I .249.000 lei, valoare ce a acoperit integral primele III
trimestre ale anului, asa cum apare in Nota de fundamentare atasatd

Bugetului initial aprobat, trimestrul IV fiind neacoperit in totalitate. In luna

august 2420, Filarmonica Oltenia Craiova a primit ca urmare a rectificarii

bugetare rcalizate o suplimentare de subventie pentru Titlul I - Cheltuieli de

personal, in valoare de 470.000 lei.

Prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe arrul 2020, Ia art. 6, alin.

1, lit. e) , se prevedea ca in anul 2020, prin derogare de la prevederlle art.32

qi 33 din Legeanr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile

Ei completbrile ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la

bugetul de stat, la nivelul fiecdrei unitdfi administrativ-teritoriale se

rcpartizeazd cota de 3o/o intr-un cont distinct deschis pe seama direcfiilor

generale regionale ale finanfelor publice/administrafiilor judefene ale

finanlelor publice, pentru finantarea institutiilor publice de spectacole ;i

200585 CRATOVA
CALEA UNIRII 16



concerte din subordinea autoriti{ilor administra{iei publice locale ale

uniti{ilor administrativ-teritoriale din judefe, respectiv teatre, opere,

filarmonici, ftc6nd posibild suplimentarea sumelor aferente Titlului I
Cheltuieli de personal pentru trimestrul IV neacoperit. insd prin Ordonan[a

de urgenfd w. 5012020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,|a

articolul 6 alineatul (1), litera e) se abrogd.

Ca urmare a situaliei pandemice ce a intervenit in cursul anuhi.2020

Ei a faptului cd activitatea instituliei noastre a fost suspendatd, personalul

angajat afldndu-se in Eomaj tehnic, Filarmonica oltenia a rcalizat o

economie la Titlul I - Cheltuieli de personal, reuqind sd acopere plata

drepturilor salariale ale lunii septembrie, ce trebuie achitate pe 10 octombrie,

lunile octombrie (cu plata pe l0 noiembrie) si noiembrie (cu plata pe l0
decembrie) ramdndnd insd descoperite.

In urma anarizei execufiei bugetare la zi qi a pldlilor ce vrmeazd, a ft

realizate, articolele bugetare ce necesitd suplimentare sunt dupd cum

vrmeaza:

DENUMIRE
INDICATOR

BUGET
2020LAZl

PLATI LA
10.09.2020

PLATA 10
OCTOMBRIE

2020

OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

2020
NBCESAR

DIFERENTA
DE

SUPLIMEN
TAT

Art. 10.01.01
Salarii de
baza

9,839,000.00 8,73 5,813.00 1,013,319.00 2.082.s30.00 1.992.662.A{)

Art. 10.03.01
Contributii de
asigurari
sociale de stat

180.000.00 1 18,950.00 t4,416.00 67,634.00 -21"0*0.00

Art. 10.03.07
Contributia
asiguratorie
pentru munca

234,000.00 197,647 .00 24,044.00 51,309.00 -39,000.00



In acest sens, propunem spre aprobare rectificarea Bugetului de

venituri qi cheltuieli prin suplimentarea Subven{iei cu valoarea de 1.700.000

lei, iar articolele de cheltuieli ce vor prezentamodificiri vor fi urmdtoarele:

- Art. 10.01.01 - Salarii debazd - se modific[ in sensul cresterii cu

valoarea de 1.640.000 lei:

' Art. 10.03.01 - Contributii de asigurari sociale de stat - se modificd in

sensul cregterii cu valoare a de 21.000 lei;

- Art. 10.03.07 contributia asiguratorie pentru munca - se modificd in

sensul creqterii cu valoarea de 39.000 lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli se modificd in sensul cresterii pe

Sec{iunea Functionare, la sursa Subven{ii pentru institulii publice cu

valoarea de 1.700.000 lei qi la Titlul I - Cheltuieli de personal cu 1.700.000

lei.

MANAGER,

Gabriel ZAMFIR

Ga briel::?:il:l''"'
,,, 

.:Zamftt

Zamfu i;;i?g'i,i'#

CONTABIL $EF,

Olga COSTESCU

Olga
C o st e s c u 3;;1,13'i,,?#

Semnat digital de
Olga Costescu
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ADRESĂ  

Către Primăria Municipiului Craiova, 

Direcţia Economico — Financiară, Serviciul Buget 

Prin prezenta inaint ăm spre aprobare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri ş i 
Cheltuieli pentru anul 2020 

Manager, 

conf. univ. dr. Wăseeanţ  Remus - Bogdan 

klita°TRESCU 
* 

673) 

( 

I A 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU 
Str. Traian Demetrescu , nr. 31, Craiova, jud. Dolj 

Cod fiscal 4554360 
Tel/fax 0351/413 369, 

www.tradem.ro  
tradern@tradem.ro  

Către Primăria Municipiului Craiova 

în atenţia Direcţiei Economico — Financiare, Serviciul Buget 

Casa de Cultură  „Traian Demetrescu" i ş i desfăşoară  activitatea sub Autoritatea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, conform prevederilor O.U.G. nr. 118/2006, ,privind Infiin ţarea, 

organizarea ş i desfăşurarea activit ăţii aşezăminţelor culturale, cu modific ările ş i completările ulterioare ş i 

ale legii nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicafă, cu modificările ş i completările 

ulterioare. 

Instituţia Casa de Cultură  „Traian Demetrescu" cu sediul pe strada Traian Demetrescu nr. 31, 

derulează  un program cultural elaborat ş i aprobat in urma previziunilor bugetare pentru anul 2020 la care 

se impune o analiză  i o regândire a proiectelor in contextul in care suntem condi ţionaţi de apari ţia unui 

obstacol social in via ţa noastră  generat de pandemia Coronavirus. 

in anul 2020, Casa de Cultură  „Traian Demetrescu" a reu şit să  Indeplineasc ă  sarcinile de 

organizare, coordonare i control managerial ş i nu a neglijat niciunul dintre scopurile ş i obiectivele sale. 

Pentru a crea o economie in previziunea bugetului alocat am considerat oportun identificarea unor 

activităţi culturale care s ă  compenseze universul de a şteptare al publicului i care sunt generatoare de 

venituri precum Ateliere de teatru — actorie vi improviza ţie- septembrie 

Astfel, pe lângă  subvenţia acordată  de Consiliul Local al Municipiului Craiova, Casa de Cultură  
"Traian Demetrescu" solicitată  suplimentarea Bugetului de Venituri ş i Cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 

4 mii lei, reprezentând „Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati" (venituri incasate din taxele 

de participre la Ateliere de teatru — actorie i improviza ţie - desfăşurate in perioada 21 — 27 septembrie 

2020, sumă  care va fi repartizat ă  la art. 20.30.30. - alte cheltuieli cu bunuri i servicii — 4 mii lei. 

cu respect, 

Manager al Casei de Cultur ă  „Traian Demetre 	Craiova 

Conf.univ.dr. Remus Vlăsce 

5017;" * 

R /0° 



Servici 1 Buget 

CUI: 4332193 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase" 

200391 Craiova, str. Cri şului nr. 9 

Tel./Fax : 0351/423.573; 0351/423.574 

E-mail: ansamblulmariatanase(d,  

Jhd • 

ţ' 
..... /02 octombrie 2020 

r-- 

PRIMĂRIA MUNIC PIULUI CRAIOVA r„ „ „ 

X ă  ..... 	 ..... . ............... 	 . . 

Prin prezenta v ă  Maintă  bugetul de venituri i cheltuieli al 

instituţiei noastre rectificat cu dat de 01 octombrie 2020. 

Cu deosebită  stimă , 

NICULII A STĂNESCU 



ANSAMBLUL FOLCLORIC "MARIA TĂNASE" 

200402 Craiova, str. Crisuiul nr. 9 
Telefon: 0351/423574 

CUI: 4332193 

E-mail: ansambiulmariat ă nase@yahoo,com  

Nr.941/01.10.2020 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 

Avand in vedere ca este necesara suplimentrea prevederilor CAP. 
Cheltuiell de personal/ 2020 ,va transmitem anexat situatia cu cheltulellle de 
personal pana in prezent si necesarui pana la sfarsitul anului. 

Majorari: 
-10.01.01 	cu surna de + 556,00 rnii lei 
-10.01.10 	cu suma de +62,00 mil lei 
CONTRIBUTII: 
-10.03.01 	 cu suma de + 13,mii lei 
10.03.07 	 cu suma de + 1 4,00 rnii lei 
Diminuari: 

-10.01.17 	 cu suma de 	- 2,00 mii lei 

TOTAL 633,00 mil lei 

Di'n contul 85"VENITURI DIN ANII PRECEDENTI 
",reprezentant concedii medicale recuperate ,conform 
legislatiei in vigoare, se dirija suma de 24,00 mil lei catre 
cap."CHELTUIELI DE PERSONAL" 

TOTAL SUPLIMENTARE SUBVENTIE=609,00 mil lei 
Din cont 85"VENITURI DIN ANII PRECEDENT"24,00 mii 

TOTAL 633 1 00 mil lei 

MANAGER, CONTABIL ŞEF, 
STANESCU NICULINA 	 Ec. SOFIA COSTESCU 

SOfia 	Digltally signed 
»,by Sofia Costescu 

Date: 2020.10.01 Co stes,cli • 	, ... 	14:35:33 +03 00 
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