
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

         PROIECT 

  HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota ordinea de zi 

în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din 
data de 03.10.2018 

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

27.09.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr. 144011/2018, rapoartele nr.144024/2018 
al Direcţiei Economico-Financiare şi nr.145178/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a 
Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., din data de 03.10.2018; 

În conformitate cu prevederile art.10, alin.2, art.6 alin.3 din Ordonanţa Guvernului 
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, Ordinului Ministerului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului 
şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia şi Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat, pe anul 2018; 

     În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art.37, art.45 alin.1, 
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 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 

Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de 03.10.2018, ora 13,00, ordinea de zi referitoare la rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44/2018. 

     Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela şi S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. 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 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE              
NR. 144011/11.09.2018            
                                                                                                                

 
 

                                
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Proiectul de Hotărâre privind mandatarea doamnei Rezeanu Marinela,  

reprezentantul Municipiului Craiova pentru a vota ordinea de zi  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  

în Adunarea Generală a Asociaţilor a  

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. din data de 03.10.2018 

 
 
 

 
            

Prin H.C.L. nr. 44/15.02.2018 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, pentru a vota ordinea de 

zi privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L  

pe anul 2018 în Adunarea Generală a Asociaţiilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 a fost aprobat de  reprezentanţii 

Consiliului Local şi prin Hotărârea AGA nr.25/22.02.2018. 

De asemenea prin H.C.L. nr. 344/14.08.2018 a fost aprobată mandatarea 

reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, pentru 

a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

în Adunarea Generală a Asociaţiilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. Reprezentanţii 

Consiliului Local şi Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. au 

aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 prin Hotărârea 

AGA nr.29/20.08.2018. 

În urma analizei execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.07.2018 

şi având în vedere:   
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S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră necesară  rectificarea   bugetului de 

venituri şi cheltuieli, având în vedere: 

-evoluţia indicatorilor macroeconomici monetari şi valutari; 

-factorii de influenţă asupra indicatorilor economico-financiari, datoraţi unor 

evenimente ulterioare aprobării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 

 În conformitate cu prevederile 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, 

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 , coroborate cu art.30,31 din Legea 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, art.128 alin.3 din Legea140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru modificarea art.55 din Legea 

nr.393/2004 privind  Statutul aleşilor locali şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin adresa nr.  15164/05.09.2018, înregistrată la Primăria municipiului 

Craiova sub nr.387/2018 S.C. Salubritate Craiova S.R.L.a transmis  propunerea de 

rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 prin modificarea anexei de 

fundamentare nr.4 ”Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”.  

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. face următoarea modificare în anexa de 

fundamentare nr.4 ”Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”:  

- valoarea poziţiei 2, respectiv 40.000 lei, va fi scăzută de la punctual 4 “Dotări 

(alte achiziţii de imobilizări corporale), unde sunt alocaţi 100.000 lei, drept pentru care 

se impune:   

 1.Necesitatea achiziţionării a 3(trei) utilaje-autocompactoare cu o capacitate de 

15-16 mc dotate şi cu lamă pentru activitatea de deszăpezire, aşa încât să se asigure 

prestarea serviciului în parametrii normali de funcţionare, până la finalizarea 

implementării proiectului SMID DOLJ, urmmând ca după acest moment respectivele 

utilaje să fie utilizate la activitatea de deszăpezire ori la alte activităţi specifice care vor 
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rămâne spre prestare şi mai departe de implementarea SMID. Valoarea estimată a castor 

3 utilaje, fără TVA este de 1.286.160 lei. 

2.De asemenea, în baza rapoartelor întocmite de secţia Salubrizare stradală, se 

impune achiziţionarea a 10 freze de zăpadă pentru activitatea de deszăpezire cu lăţimea 

de acţionare de peste 65 cm. Valoarea estimată a acestora este de 40.000 lei, exclusiv 

TVA.              

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

Municipiului Craiova mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L. din data de 03.10.2018, orele 13.00, să aprobe următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L. aferent anului 2018; 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 44/15.02.2018. 

 

 

 

 

               Primar,                                                               Director executiv,                                       
            Mihail Genoiu                                                             Lucia Ştefan                                         
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ  
SERVICIUL BUGET 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE              
NR. 144024/11.09.2018            
                                                                                                               Se aprobă,                                                                  
                      PRIMAR, 

        MIHAIL GENOIU 
 
 

                                
 
 

R A P O R T 
 

privind mandatarea doamnei Rezeanu Marinela,  

reprezentantul Municipiului Craiova pentru a vota ordinea de zi  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  

în Adunarea Generală a Asociaţilor a  

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. din data de 03.10.2018 
 
 
 

 
           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. 44/15.02.2018 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, pentru a vota ordinea de 

zi privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L  

pe anul 2018 în Adunarea Generală a Asociaţiilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
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Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 a fost aprobat de  reprezentanţii 

Consiliului Local şi prin Hotărârea AGA nr.25/22.02.2018. 

Prin H.C.L. nr. 344/14.08.2018 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, pentru a vota ordinea de 

zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 în Adunarea 

Generală a Asociaţiilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. Reprezentanţii Consiliului 

Local şi Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. au aprobat 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 prin Hotărârea AGA 

nr.29/20.08.2018. 

În conformitate cu actul constitutiv actualizat, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor (Municipiul Craiova prin 

Consiliul Local Craiova, comuna Işalniţa prin Consiliul Local Işalniţa şi comuna 

Vârvoru de Jos prin Consiliul Local Vârvoru de Jos) rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2018. 

În urma analizei execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.07.2018 

şi având în vedere:   

1.Prevederile art.7 alin.1 lit b);  e) şi alin 2 lit.a); b) şi g) din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice conform cărora operatorul de salubrizare 

trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de interes general definite 

potrivit unor cerinţe fundamentale, cum ar fi:  

- continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractual 

reglementate; 

- adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; 

- accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii 

contractual reglementate; 

- sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; 

2.Necesitatea asigurării prestării seviciului în parametrii normali de funcţionare; 

3 Analiza cheltuielilor cu piesele de schimb şi prestaţii reparaţii terţi în unităţi 

specializate înregistrate pentru parcul auto în anul 2018; 

4.Analiza consumurilor de carburanţi-lubrifianţi la utilajele cu o vechime de peste 

10ani şi cu peste 1(un) milion de km echivalenţi, înregistrate în anul 2018; 
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5.Analiza comparativă între costurile de exploatare aferente utilajelor noi 

achiziţionate de SC Salubritate Craiova SRLîn anii 2016-2018(1 automăturătoare DAF 

FALF cu capacitatea de 16mc) faţă de utilajele cu un număr foarte mare de ore de 

funcţionare şi care nu mai pot fi aduse în parametrii normali; 

6.Analiza efectuată între planificarea şi realizarea investiţiilor aprobate pentru 

anul 2018; 

7.În present procedura de casare a 3 autocompactoare DAF şi 2 autocompactoare 

Renault, bunuri de domeniul privat, confom contractului de concesiune 

nr.106729/18.07.2011, este aproape finalizată, deci 5 utilaje vor fi scoase din inventarul 

bunurilor de retur; 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră necesară  rectificarea   bugetului de 

venituri şi cheltuieli, având în vedere: 

-evoluţia indicatorilor macroeconomici monetari şi valutari; 

-factorii de influenţă asupra indicatorilor economico-financiari, datoraţi unor 

evenimente ulterioare aprobării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 

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 , prin adresa 

nr.  15164/05.09.2018, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr.387/2018 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.a transmis  propunerea de rectificare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018 prin modificarea anexei nr.4 ”Programul de investiţii, 

dotări şi sursele de finanţare”.  

Faţă de cele arătate se impune: 

1.Necesitatea achiziţionării a 3(trei) utilaje-autocompactoare cu o capacitate de 

15-16 mc dotate şi cu lamă pentru activitatea de deszăpezire, aşa încât să se asigure 

prestarea serviciului în parametrii normali de funcţionare, până la finalizarea 

implementării proiectului SMID DOLJ, urmmând ca după acest moment respectivele 

utilaje să fie utilizate la activitatea de deszăpezire ori la alte activităţi specifice care vor 

rămâne spre prestare şi mai departe de implementarea SMID. Valoarea estimată a castor 

3 utilaje, fără TVA este de 1.286.160 lei. 
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2.De asemenea, în baza rapoartelor întocmite de secţia Salubrizare stradală, se 

impune achiziţionarea a 10 freze de zăpadă pentru activitatea de deszăpezire cu lăţimea 

de acţionare de peste 65 cm. Valoarea estimată a acestora este de 40.000 lei, exclusiv 

TVA.  

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. face următoarea modificare în anexa de 

fundamentare nr.4 ”Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”:  

- valoarea poziţiei 2, respectiv 40.000 lei, va fi scăzută de la punctual 4 “Dotări 

(alte achiziţii de imobilizări corporale), unde sunt alocaţi 100.000 lei.                 

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

cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 

           - mii lei 

- 

Denumire 
indicatori 

Buget 
H.C.L 

344/2018 

Influenţe 
+/- 

Buget 
după 

rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI 
TOTALE 

48.304,00 - 48.304,00 48.500,00 48.500,00 

CHELTUIELI 
TOTALE 

47.914,00 - 47.914,00 48.437,00 48.424,00 

PROFIT/PIERDERE 390,00 - 390,00 63,00 76,00 
 

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

Municipiului Craiova mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L. din data de 03.10.2018, orele 13.00, să aprobe următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L. aferent anului 2018; 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 44/15.02.2018. 

 

           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                   Cons. Claudia Popa 

 

 

 

PC/2 ex 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.145178/12.09.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                          

− Expunerea de motive nr. 144011/11.09.2018, 

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 144024/11.09.2018 

privind mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova 

pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018 în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. din 

data de 03.10.2018.        

 - 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, art.7 alin.1 lit b);  e) şi alin 2 lit.a); 

b) şi g) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, coroborat cu 

art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001. 

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

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

    Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 144024/11.09.2018 

privind mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova 

pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018 în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. din 

data de 03.10.2018. 

 

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Nefiru Georgeta 
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