
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

            PROIECT 

          HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 

2018 
 

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

30.08.2018; 
Având în vedere raportul nr.133727/2018 al Direcţiei Economico-Financiare  şi 

nr.133929/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T. SRL, pe anul 2018; 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, 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, Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului Ministrului 
Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 
si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi Legii 2/2018 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;  
          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 R.A.T. SRL, pe anul 
2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.46/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

           INIŢIATOR,        AVIZAT, 
              PRIMAR,          SECRETAR, 



                                                                                                                                                    

         Mihail GENOIU           Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR. 133727/23.08.2018                 
           

             Se aprobă,                                                                  
                      PRIMAR, 

        MIHAIL GENOIU 
 
   
 
                               Avizat, 

  ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                          MARIAN SORIN-MANDA 

         
 
 
 

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

la R.A.T. SRL 

pe anul 2018  

 

 

 
           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.  

Prin H.C.L. nr. 46/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 

R.A.T. SRL pe anul 2018. 
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Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia şi a Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, R.A.T. SRL a 

transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, prin adresa nr. 

12436/23.08.2018, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2018.  

În urma analizei efectuate de catre R.A.T. SRL intre planificarea si realizarea 

investitiilor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova,  este necesară  

rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli al  R.A.T. SRL  prin virări de credite 

bugetare aferente programului de investiţii şi modificarea Anexei nr. 4, după cum 

urmează:  

- Mii lei -  

 Nr. 
crt. 

INDICATORI 
Aprobat 

2018 
influente +/- 

rectificat 
2018 

  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 5603 0 5603 

1 Investiții noi, din care: 5603 0 5603 

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a 
operatorului economic: 5603 0 5603 

  
Achizitie si montare instalatie supraveghere cu 
circuit inchis 

80 0 
80 

  Achizitie motostivuitor S1 85 0 85 

  Achizitie masina dejantat pana la 22,5 100 0 100 

  Achizitie sistem exhaustare noxe 30 0 30 

  Achizitie pompa combustibil 50 0 50 

  Achizitie sistem supraveghere video in 
autobuze si tramvaie 

250 0 250 

  Achizitie banc curatat si reparat injectoare  60 0 60 

  Achizitie autoutilitare 674 0 674 

  Achizitie autobuze second hand 2535 0 2535 

  Extindere sistem e-ticketing 535 0 535 

  Reabilitare linie de tramvai si montare macaze 300 0 300 

  Adapost pasageri statie asteptare 240 -78 162 

  Tonete vanzare legitimatii de calatorie 0 78 78 

  
Studii.expertize, Dali, modernizare cladiri S2 

0 300 300 
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Transport Electric 

  Modernizare hala reparatii S2 200 -200 0 

  Achizitie autoturism interventie 114 0 114 

  Modernizare statie spalare 150 -50 100 

  Modernizare pavilion ad-tiv S2 50 -50 0 
  Modernizare autoutilitare 150 0 150 

 

Modificarile propuse in Anexa nr.4 la Bugetul de venituri şi cheltueli al R.A.T. SRL 

sunt fundamentate astfel: 

 - La obiectivul de investiţii “Modernizarea statiei de spalare S1” avand in vedere 

conditiile existente in momentul actual, precum si cererile din domeniul protectiei 

mediului rezulta ca fiind suficienta pentru o prima etapa a investitiei suma de 100.000 

lei; 

 - Avand in vedere faptul ca in perioada urmatoare se vor achizitiona 17 tramvaie 

noi, cladirile din incinta sectiei de Transport Electric necesita lucrari de modernizare in 

vederea realizarii microclimatului si a dotarilor necesare pentru intretinerea zilnica si a 

repararii tramvaielor. Astfel, sunt necesare anumite studii si expertize tehnice, precum 

si intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii DALI in valoare de 

300.000 lei;  

 - In scopul imbunatatirii conditiilor de lucru al angajatilor este necesara 

achizitionarea unui numar de 12 tonete de vanzare legitimatii de calatorie in statiile de 

asteptare ale R.A.T. SRL Craiova, in suma de 78.000 lei. 

În conformitate cu anexele 1,4 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018 se prezintă astfel: 

           - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
46/2018 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 45.938,00 0,00 45.938,00 46.857,00 48.263,00 
CHELTUIELI TOTALE 44.081,00 0,00 44.081,00 44.963,00 46.312,00 
PROFIT/PIERDERE +1.857,00 0,00 +1.857,00 +1.894,00 +1.951,00 
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 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 

2018, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Dan Zorila, reprezentantul Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2018. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 46/15.02.2018. 

 

           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                   insp. Laura Cerban 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.C./2 ex 











RAT SRL Craiova 

Nr 
crt 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

LIST A 
Lucrarilor de investitii si a dotarilor independente 

prop use a fi finantate din surse proprii pe anul 2018 

Denumirea investitiei Cant 

Achizitie motostivuitor 1 

Achizitie instalatie exhaustare noxe 81 Transport Auto 1 

Achizitie si montaj instalatie supraveghere cu circuit 
1 inchis 81 Transport Auto 

Achizitie pompa combustibil 81 Transport Auto 1 

Modernizare 8tatie spalare 81 Transport Auto 1 

Achizitie bane curatat si reparat injectoare MAN 
1 MERCEDES BREDABU8 

Achizitie sistem compensare energie reactiva medie 
1 tensiune (proiectare, executie) 

Achizitie autoutilitare 1 
Reabilitare linie tramvai si montaj macaze Proiectare, 1 executie 
Achizitie autobuze 12m sh 5 
8istem e-ticketing si urmarire GP8 1 
Modernizare autoutilitare 2 
8tudii, Expertize, DALI, modernizare cladiri 82 Transport 

1 Electric 

Achizitie autobuze 9m sh 10 

Achizitie autoturism interventie 2 
Achizitie si montaj sistem supraveghere video in 

100 autobuze si tramvaie 
Adapost pasageri statii asteptare 50 
Tonete vanzare legitimatii de calatorie 12 
TOTAL 

Valoare 

85,000 

30,000 

80,000 

50,000 

100,000 

60,000 

100,000 

674,000 

300,000 

1,125,000 
535,000 
150,000 

300,000 

1,410,000 

113,750 

250,000 

162,000 
78,000 

5,602,750 

Intocmit, 
Cali~haela 









Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania 
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; Fax: (+40)251.506.077 

Nr. 

Nota de fundamentare, 

0 
~ 

www.rat-craiova.ro 
office@rat-craiova.ro 

Studii, expertize, DALI, modemizare cladiri Sectia 2 Transport Electric 

A vand in vedere faptul ca in perioada premergatoare investitiei pentru 
innoirea parcului de tramvaie in care se vor achizitiona 17 tramvaie noi, 
cladirile din incinta sectiei Transport Electric necesita lucrari de modemizare 
in vederea realizarii microclimatului si a dotarilor necesare pentru realizarea 
intretinere zilnica si reparatii ale tramvaielor. 

La acest moment cladirile din ~incinta depoului, sunt intr-o stare 
avansata de degradare in ceea ce priveste hidroizolatia, avand loc scurgeri de 
apa si infiltratii la ploi, ce pot afecta structura de rezistenta si instalatiile 
electrice aferente. 

In etapa premergatoare lucrarilor de modemizare sunt necesare 
efectuarea de studii si expertize tehnice, realizarea documentatiei de avizare 
a lucrarilor de investitii DALI. 

Estimam ca suma necesara pentru anul 2018, in vederea executarii 
obiectivului de investitii prezentat mai sus este de 300.000 lei. 

SefBirou Tehnic Investitii Intocmit, 
In g. lng. Cali~ ~ihaela 

L~ 
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