
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       

                                                       
       HOTĂRÂREA NR. 196 

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pe anul 2017 

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

31.05.2018; 
Având în vedere rapoartele nr.75901/2018 al Direcţiei Economico-Financiare  și 

nr.8466/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pe anul 2017 şi rapoartele nr.237/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, 
Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.239/2018 al Comisiei de Urbanism, 
Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.248/2018 al Comisiei Servicii 
Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.250/2018 al Comisiei Juridică, 
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.252/2018 al Comisiei Buget Finanţe, 
Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

În conformitate cu prevederile Legisi nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată, art.28, alin.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, 
Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, Ordonanţei de Guvern nr. 
64/2017 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi 
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile 
autonome, cu modificările şi completările ulterioare şi  Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 
referitoare la înființarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. și nr.54/2016 referitoare la 
desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.; 

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 situaţiile financiare anuale aferente  anului 2017 ale S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L.:bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor 
capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile 
financiare, prevăzute în anexa (pag.1-62) care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă repartizarea profitului net din anul 2017, în sumă de 489.840 lei, 
după cum urmează: 



 I. dividendele datorate în cotă de 50% din profit, corespunzător participaţiilor la 
capitalul social, astfel: 
a) către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în sumă de 232.674 lei 

(participaţie 95% din capitalul social); 
b) către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sumă de 12.246 lei (participaţie 5% 

din capitalul social); 
II. profitul net, în sumă totală de 244.920 lei (50 %) se constituie ca sursă de 
finanţare (alte rezerve).  
  (2) Dividendele datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova în sumă de 
232.674 lei şi dividendele datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L. în sumă de 
12.246 lei, vor constitui sursă de finanţare, prin majorarea capitalului social, 
urmând a fi utilizate conform planului de investiţii aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 45/2018. 

Art.3. Se mandatează dl. Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze în şedinţa 
din data de 31.05.2018, situaţiile financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum şi repartizarea profitului net prevăzut la art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI 
 

        Nicoleta MIULESCU 
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