
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT
        

         HOTĂRÂREA NR._______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020 
 

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

31.12.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare  nr.186229/2020, raportul nr.186234/2020 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.187776/2020 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020; 
        În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 și art.10 alin.2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea 
nr.47/2014, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi Ordinului 
Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  

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 de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.98/2020. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,    AVIZAT, 

PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                         
SERVICIUL BUGET                                                                                         
NR.186229 /16 .12.2020     

 
 
                                                                                             

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
pe anul 2020  

 
 

Prin adresa nr. 183634/15.12.2020, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova  solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova pe anul 2020. 

 
În urma analizei execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova la data de 30.09.2020,  
aceasta consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, prin 
diminuarea atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor cu suma de 3.800 mii lei. 

 
Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2, art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile OMF 
nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136,  art. 
196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea 
pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31.12.2020 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a poiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova pe anul 2020. 

 
Primar, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
  
 

                                                             Întocmit, 
 Director executiv adjunct,     
 Lucia Stefan   
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR.  186234 /16 .12.2020                                                                                    
                       
                                                           
 
                                                                

 

R A P O R T 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
pe anul 2020  

 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 186229 /16.12.2020,  
 

           În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici de 

subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, iar în 

baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administraţiei publice 

centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori 

economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor 

bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării 

acestora sau să le aprobe, după caz.  

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii  bugetului de stat nr. 5/2020, pe anul 2020 

, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 

transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 

38035/02.12.2020, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020.  
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Prin H.C.L. nr. 98/26.03.2020 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al  

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 

2020, iar prin H.C.L. nr.  186/25.06.2020 a fost rectificat. 

Necesitatea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 este data de 

faptul ca unele premise care au stat la baza elaborarii bugetului actual, au suferit 

modificari cu influente asupra indicatorilor economico-financiari, generate de acte 

normative ce au reglementat restrangerea sau sistarea anumitor activitati, pe perioada 

starii de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 si ulterior 

starea de alerta mentinuta si in prezent prin Hotararea Guvernului nr.967/12.11.2020 

privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14.11.2020. 

In acest context, rectificarea bugetara este fundamentata in temeiul art.10 alin.(2), 

litera f) din OG nr.26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari 

unici ori majoritari cu modificarile si copletarile ulterioare. 

De asemenea, necesitatea acestei rectificari se impune si ca urmare a analizei 

executiei bugetului de venituri si cheltuieli  la data de 30.09.2020. 

În ceea ce priveşte veniturile şi cheltuielile corespunzătoare anului 2020, Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova menţionează 

că se fac  rectificări prin diminuarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor, în concordanţă 

cu situaţia realizată de regie la 30.09.2020 şi situaţia prognozată a evoluţiei acestora până 

la sfârşitul anului 2020. 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

precizează că veniturile prognozate a se realiza până la finele anului 2020 în cuantum de 

45.912,00 mii lei, sunt cu 3.800 mii lei mai mici decât nivelul veniturilor cuprinse în BVC 

aprobat iniţial (49.712,00 mii lei), ceea ce reprezintă o diminuare a acestora cu 8%. 

De asemenea Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova consideră că principala cauză care a generat scăderea veniturilor, fata de 

estimarea avuta in vedere la fundamentarea veniturilor din Bugetul de Venituri şi 

Cheltuieli aprobat,  a generat-o  restricţiile instituite odată cu intrarea în vigoare a stării de 

urgenţă  si alerta pe teritoriul României, astfel ca o serie de evenimente-expoziţii, târguri, 
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congrese, întâlniri de afaceri, show-roomuri, ce erau programate să se desfăşoare odată 

cu începerea anului 2020 în cadrul spaţiului expoziţional al Centrului Multifuncţional 

Craiova nu au mai avut loc, de asemenea în cadrul Sălii Polivalente din Craiova nu au mai 

avut loc competiţii sportive şi alte evenimente artistice programate a avea loc în cursul 

acestui an. 

Printre activităţile unde activitatea a fost redusă, sau am sistat activitatea,  avâd 

un impact negativ în veniturile înregistrate de regie, regia mentionează următoarele : 

 

• Întreţinere locuri de joacă copii; 

• Închiriere bază sportivă Parcul Tineretului; 

• Închiriere bărci şi hidrobiciclete Parc Romanescu; 

• Întreţinere foişoare; 

• Exploatare şi întreţinere fântâni arteziene; 

 

În urma analizei execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2020 

şi având în vedere cele menţonate mai sus,  R.A.A.D.P.F.L Craiova mentioneaza că a 

înregistrat economie la anumite cheltuieli, fiind necesară o redimensionare a acestora  

după cum urmează: 

•  Regia propune o reducere a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile  cu 1.100,00 

mii lei, de la 10.787,00 mii lei la 9.687,00 mii lei, ca urmare a diminuării 

cheltuielilor cu materialele în sumă de 1.100,00 mii lei, diminuare datorată 

volumului mai mic al lucrărilor contractate decât cel preconizat. 

• De asemenea R.A.A.D.P.F.L Craiova propune o reducere a cheltuielilor cu 

personalul în suma de 2.700,00 mii lei, de la 37.231,00 mii lei la 34.531,00 

mii lei, urmare a economiilor înregistrate la capitolul cheltuieli cu salariile 

în cuantum de 2.700,00 mii lei, datorate unor influenţe legate de dinamica 

personalului respectiv concedii medicale, pensionari, posturi vacante. 
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În conformitate cu anexele  nr. 1 si 2 cat şi a fundamentării ataşate, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, pe anul 2020, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, se prezintă astfel: 

           - mii lei - 
Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
98/2020 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

VENITURI TOTALE 49.712,00 -3.800,00 45.912,00 47.886,00 49.945,00 
CHELTUIELI TOTALE 49.462,00 -3.800,00 45.662,00 47.626,00 49.674,00 
PROFIT/PIERDERE 250,00 0,00 250,00 260,00 271,00 
 

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

Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2020, 

conform anexei. 

În mod corespunzător se modifică HCL nr.98/26.03.2020. 
 

                        Pt. Director executiv,                                       Director executiv adjunct, 
                             Daniela Militaru                         Lucia Stefan                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







MUNICIPIUL CRAIOVA                                 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 187776/ 18.12.2020 
                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 _ Referatul de aprobare nr. 186229/16.12.2020,               

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 186234/16.12.2020 privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public si Fondului Locativ Craiova  pe anul 2020, 

− In conformitate cu art. Art.6 alin 3, art.10 alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu 

modificările şi completările ulterioare, adresa 183634/15.12.2020, H.C.L. nr. 98/26.03.2020, 

− Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art 

129 coroborat cu  art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ, 

− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr 186234/16.12.2020 privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova  pe anul 2020 si  modificarea in mod corespunzator a  HCL nr. 98/2020. 

 
Director Executiv           Intocmit 

Mischianu Ovidiu                                                           C.J Lia Toncea Martha  
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