
                                                                                                                                                    

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 2019 
 

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

19.12.2019; 
Având în vedere referatul de aprobare  nr.210286/2019, raportul nr.211947/2019 

întocmit de Direcţia Economico- Financiară şi raportul de avizare nr.212093/2019 
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 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.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.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 
2019, 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.173/2019. 

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, 



                                                                                                                                                    

Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                          Se aprobă,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR. 210286/03.12.2019     
 
            Avizat, 

ADMINISTRATOR PUBLIC,                                                                                                     
  MARIAN-SORIN MANDA 

 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

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

pe anul 2019  
 

Prin adresa nr. 33482/03.12.2019, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova ne solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova pe anul 2019. 

În urma analizei execuţiei bugetare la 30.11.2019, pentru buna desfăşurare a 
activităţii societăţii, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2019, în sensul  redimensionării cheltuielilor prin virări de credite bugetare, după cum 
urmează: 

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită o majorare cu suma de 1.070,00 mii lei a cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile, iar în structura acestora, astfel: 

               -se propune o majorare a cheltuielilor privind stocurile cu 810,00 mii lei, iar 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova menţionează că premisele care au stat la baza acestei creşteri sunt, 
următoarele: 

-pentru cheltuielile cu materiile prime, R.A.A.D.P.F.L. Craiova propune o 
majorare cu suma de 160,00 mii lei, datorată creşterii cantitative şi valorice a 
materialului dendrologic  livrat din sera şi pepiniera proprie, către lucrările 
desfăşurate pe zona verde a municipiului Craiova de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

-pentru cheltuielile cu materialele consumabile, R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
propune suplimentarea acestora cu suma de 500,00 mii lei  de la 7.000,00 mii 
lei la 7.500,00 mii lei, ca urmare a majorării accizei la combustibili, precum şi ca 
urmare a participării şi câştigării a patru loturi de deszăpezire la licitaţia 
organizată de către S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pentru acţiunile de 
deszăpezire de pe arterele rutiere ale Municipiului Craiova. 
             -pentru cheltuielile cu energia şi apa, R.A.A.D.P.F.L. Craiova propune o 
creştere cu suma de 150,00 mii lei, ca urmare a creşterii preţului de către 
furnizorii de utilităţi. 
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                          -R.A.A.D.P.F.L. Craiova propune o creştere a cheltuielilor cu alte servicii  
                    executate de terţi  cu suma de 260,00 mii lei, ca urmare a unor servicii  
                    neprevăzute la începutul anului în vederea menţinerii în condiţii optime de  
                    funcţionare  a unor bunuri imobile date în administrare regiei de către Municipiul  
                    Craiova. 
 

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova menţionează că, în conformitate cu economiile înregistrate la  
capitolul cheltuieli totale cu personalul în sumă de 1.070,00 mii lei,  solicită diminuarea 
acestora de la valoarea de  32.566,00 mii lei la 31.496,00 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. 3145/2017- 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 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2019.    

                               
 

Pt. Director executiv, 

Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          

NR. 211947/04.12.2019                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 

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

pe anul 2019  

 

 
           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 şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia şi a Legii 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Regia 

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

spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova prin adresa nr. 
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33482/03.12.2019, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2019.  

Prin H.C.L. nr. 173/23.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al 

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

anul 2019. 

În urma analizei execuţiei bugetare la 30.11.2019, pentru buna desfăşurare a 

activităţii societăţii, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2019, în sensul  redimensionării cheltuielilor prin virări de credite bugetare, după 

cum urmează: 

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită o majorare cu suma de 1.070,00 mii lei a 

cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, iar în structura acestora, astfel: 

               -se propune o majorare a cheltuielilor privind stocurile cu 810,00 mii lei, 

iar R.A.A.D.P.F.L. Craiova menţionează că premisele care au stat la baza acestei creşteri 

sunt, următoarele: 

-pentru cheltuielile cu materiile prime, R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

propune o majorare cu suma de 160,00 mii lei, datorată creşterii 

cantitative şi valorice a materialului dendrologic  livrat din sera şi pepiniera 

proprie, către lucrările desfăşurate pe zona verde a municipiului Craiova de 

către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

-pentru cheltuielile cu materialele consumabile, R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova propune suplimentarea acestora cu suma de 500,00 mii lei  de la 

7.000,00 mii lei la 7.500,00 mii lei, ca urmare a participării şi câştigării a 

patru loturi de deszăpezire la licitaţia organizată de către S.C. SALUBRITATE 

CRAIOVA S.R.L. pentru acţiunile de deszăpezire de pe arterele rutiere ale 

Municipiului Craiova. 

             -pentru cheltuielile cu energia şi apa, R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

propune o creştere cu suma de 150,00 mii lei, ca urmare a creşterii 

preţului de către furnizorii de utilităţi. 
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                          -R.A.A.D.P.F.L. Craiova propune o creştere a cheltuielilor cu alte servicii  

                    executate de terţi  cu suma de 260,00 mii lei, ca urmare a unor servicii  

                    neprevăzute la începutul anului în vederea menţinerii în condiţii optime de  

                    funcţionare  a unor bunuri imobile date în administrare regiei de către  

                    Municipiul Craiova. 

 

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova menţionează că, în conformitate cu economiile 

înregistrate la capitolul cheltuieli totale cu personalul în sumă de 1.070,00 mii lei,  

solicită diminuarea acestora de la valoarea de  32.566,00 mii lei la 31.496,00 mii 

lei. 

 

În conformitate cu anexele 1-2 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 

Buget H.C.L 
173/2019 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2020 

Estimări 
2021 

VENITURI TOTALE 43.422,00 0,00 43.422,00 45.289,00 47.237,00 
CHELTUIELI TOTALE 43.272,00 0,00 43.272,00 45.133,00 47.072,00 
PROFIT/PIERDERE 150,00 0,00 150,00 156,00 165,00 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

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

2019, conform anexei. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 173/23.04.2019. 

 

              Pt. Director executiv,                                                     Întocmit, 
                              Daniela Militaru                                                insp. Venus Bobin 

 
 
 
VB/2 ex 







MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 212093/ 05.12.2019  

                     RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 -    Referat de aprobare  nr. 210286/03.12.2019,                 

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 211947/2019 privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2019   

−  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 şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat 

pe anul 2019, HCL 173/2019, art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

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

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 211947/2019 privind 

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

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2019   

 -Modificarea in mod corespunzator a HCL 173/2019. 

 

 

Director Executiv     Intocmit           
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