
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT
        

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

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019 
 

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

23.04.2019; 
Având în vedere expunerea de motive nr.67935/2019, rapoartele nr.71474/2019 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi nr.72473/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019; 
        În conformitate cu prevederile art.6 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.50/2019 
privind bugetul de stat pe anul 2019 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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, 
Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      
SERVICIUL BUGET                                                                                     
NR. 67935/08.04.2019       
 
                                                                                                 

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

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

pe anul 2019  

 

Prin adresa nr. 9772/05.04.2019,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova ne solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019. 

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. 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,                                      Pt. Director executiv, 

                     Mihail Genoiu                                     Daniela Militaru 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                                      Se aprobă, 
SERVICIUL BUGET               PRIMAR, 
NR. 71474/12.04.2019             Mihail Genoiu 

                                                                                                                                 

 

Avizat, 

  ADMINISTRATOR PUBLIC, 

              Marian-Sorin Manda 

 

 

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

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

pe anul 2019 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 6 din O.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare,  bugetele de 

venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală, se aprobă de 

către Consiliul Local. În conformitate cu Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe 

anul 2019 şi OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de 

venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a transmis 

prin adresa nr. 10440/11.04.2019 spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, proiectul de buget pe anul 2019. 

În anul 2018 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova a realizat la finele anului în bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri 

totale în sumă de 35.207,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 

35.204,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei; iar pentru anul 2019 a 

propus spre realizare venituri totale în sumă de 43.422,00 mii lei, din care: venituri de 

exploatare în sumă de 43.419,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei, 

conform notei de fundamentare ataşată. 



În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2018 de către Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, acestea au 

fost în sumă de 35.083,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de               

35.083,00 mii lei; iar pentru anul 2019 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă 

de 43.272,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 43.272,00 mii lei, 

conform notei de fundamentare ataşată. 

În consecinţă, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova a realizat la finele anului 2018 un profit în sumă de 124,00 mii lei, iar 

pentru anul 2019 a propus realizarea unui profit în sumă de 150,00 mii lei. 

 

               Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, 

prezentată de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova, s-a constatat că sunt respectate prevederile art. 61 din Legea nr. 

50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale 

şi numărul de personal, având în vedere faptul că Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova nu a realizat pierdere şi nu înregistrază 

restanţe la bugetul de local şi nici credite angajate restante, precum şi faptul că nu a 

înregistrat nicio plată restantă la 31.12.2018 şi nici nu a programat plăţi restante 

pentru anul 2019. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova menţionează că majorarea salariilor are la bază creşterea salariului 

minim brut pe ţară garantat în plată începând cu luna 01.01.2019 de la 1.900 lei la 

2.080 lei. Astfel, potrivit H.C.L.M Craiova nr. 220/31.05.2018 s-a aprobat modificarea 

organigramei şi statului de funcţii ale RAADPFL Craiova pentru anul 2018, prin care s-a 

mărit numărul total de personal de la 765 persoane la 825 persoane; precum şi 

prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă al R.A.A.D.P.F.L. Craiova în vigoare 

pentru anii 2018-2020 înregistrat la ITM Dolj în registrul unic de evidenţă la nr. 

177/2018 şi modificat prin Act Adiţional înregistrat sub nr. 15/1/2019. 

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

cheltuieli, pe anul 2019, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova se prezintă astfel: 

 



                                                                                                                                          - mii lei - 

Denumire indicatori 
Realizat 

2018 
Propuneri 

2019 
Estimări 

2020 
Estimări 

2021 
VENITURI TOTALE 35.207,00 43.422,00 45.289,00 47.236,00 
CHELTUIELI TOTALE 35.083,00 43.272,00 45.133,00 47.073,00 
PROFIT/PIERDERE 124,00 150,00 156,00 163,00 

 

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

Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform anexei.  

 
          Pt. Director executiv,                   Director executiv adj.,                     Întocmit, 
              Daniela Militaru                                 Lucia Ştefan                     insp. Venus Bobin 

 
 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB/2 ex 







MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.72473/15.04.2019 

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere: 

 -   Expunerea de motive nr. 67935/08.04.2019              

 - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 71474/12.04.2019 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2019  

 -  art. 6 din O.G. 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, cu modificările 

şi completările ulterioare, art. 61 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 

2019 şi OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de 

venituri si cheltuieli, 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. 71474/12.04.2019 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2019. 

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Nefiru Georgeta 
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