
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

                                                                         PROIECT 
  

      HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova  S.R.L., pe anul 2018 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.197951/2018, rapoartele nr.201994/2018 
al Direcţiei Economico – Financiare şi nr.203715/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova  S.R.L., 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, Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat 
pe anul 2018 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia;  
          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 S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2018, conform anexei  care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.45/2018. 

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

 
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 



                                                                                                                                                    

         Mihail GENOIU 
          

Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      
SERVICIUL BUGET                                                                                     
NR.  197951/04.12.2018                                                                                                       

Expunere de motive 
la Proiectul de Hotărare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2018  
la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 

 
Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L.. 

Prin adresa nr. 14586/29.11.2018, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. ne solicită 
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
pe anul 2018 şi mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L., să voteze rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. pe anul 2018. 

În urma analizei execuţiei bugetului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. la data de 
31.10.2018, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii, este necesară rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L pe anul 2018. 

În conformitate cu art. 128, alin. 3 din Legea 140/2017- pentru modificarea art. 128 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, aprecierea necesităţii și oportunitatea adoptarii 
și emiterii actelor administrative apartin exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv 
executive și nu pot face obiectul controlului altor autoritati. Întocmirea rapoartelor 
prevazute de lege contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de 
fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penală, după caz, a 
semnatarilor , în cazul incalcarii legii, în raport cu atributiile specifice. 

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.3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; art. 115, alin. 1, lit. b din legea 
215/2001- privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu art. 30 și art. 31 din legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem emiterea unei noi hotarâri cu 
caracter normativ. 

 
                            Primar,                                      Director executiv, 
                     Mihail Genoiu                                      Lucia Ștefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          

NR.  201994/07.12.2018                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 
pe anul 2018  

la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 
 

           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. 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, S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Craiova prin adresa nr. 14586/29.11.2018, propunerea de rectificare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018.  
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Prin H.C.L. nr. 45/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2018, iar prin H.C.L. nr. 293/26.07.2018, 

H.C.L. nr. 340/30.08.2018 şi H.C.L. nr. 425/25.10.2018 a fost rectificat. 

În urma analizei execuţiei bugetului la data de 31.10.2018, SC Pieţe şi Târguri 

Craiova SRL consideră necesară  rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli,  prin 

virări de credite bugetare, după cum urmează:  

             I. VENITURI 

-La articolul “Venituri din amenzi şi penalităţi” SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

propune suplimentarea cu suma de 30 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a 

articolului “Venituri din servicii prestate”; 

-La articolul “Alte venituri din exploatare”, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

propune suplimentarea cu suma de 10 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a 

articolului “Venituri din servicii prestate”; 

           II. CHELTUIELI 

a) În cadrul capitolului A ”Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 

            -La titlul A3, articolul “Cheltuieli cu comisioanele şi onorariile”, datorită 

necesităţii achitării unor cheltuieli de judecată rezultate din litigii, SC Pieţe şi Târguri 

Craiova SRL consideră că este necesară suplimentarea prevederii bugetare cu suma de 

5 mii lei, prin diminuarea articolului “Cheltuieli cu obiectele de inventar ” cu aceeaşi 

sumă; 

              b) În cadrul capitolului B ”Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 

asimilate”: 

 -La articolul “Cheltuieli cu alte taxe şi impozite”, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

consideră că datorită faptului că au crescut impozitele şi taxele locale datorate 

bugetului local cu sumele aferente investiţiilor realizate în cursul anului în valoare de 

608 mii lei, propune creşterii cheltuielilor cu T.V.A nedeductibilă provenită din aplicarea 

proratei de deducere de 74%, este necesară suplimentarea acestor cheltuieli cu suma 

de 50 mii lei, prin diminuarea articolului “Cheltuieli cu obiectele de inventar ” cu  suma 

de 25 mii lei şi a articolului “Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale şi 
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necorporale” din cadrul capitolului D ”Alte cheltuieli de exploatare” cu suma de 25 mii 

lei.  

 

În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

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

           - mii lei - 
Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
425/2018 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 8.500,00 0,00 8.500,00 8.585,00 8.671,00 
CHELTUIELI TOTALE 8.428,00 0,00 8.428,00 8.512,00 8.598,00 
PROFIT/PIERDERE 72,00 0,00 72,00 73,00 73,00 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L. pe anul 2018, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L., să voteze 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. pe 

anul 2018. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 45/15.02.2018. 

 

           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                   insp. Venus Bobin 
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