
                                                                                                                                                    

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 2021 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.213614/2021, raportul nr.216390/2021 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.217356/2021 
întocmit de Direcţia Juridică, 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 2021; 
           În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 și alin.4 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, cu modificările și completările 
ulterioare şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/2019 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, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2021, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, 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 2021. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.134/2021. 

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

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 

                   PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguța VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                         
SERVICIUL BUGET                                                                                         
NR. 213614/26.11.2021     

 
 
 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, 
pe anul 2021  

 
 
 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 12319/23.11.2021, prin care SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL,  solicită aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2021; 

- art. 10, alin. 2 şi alin. 4 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. 

 

În urma analizei execuţiei bugetare la 31.10.2021, SC Pieţe şi Târguri  Craiova SRL  

consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, prin virări de 

credite bugetare între felurile de cheltuieli. 

 

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 şi alin. 4 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. 

3818/2019- 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea 
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pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 16.12.2021 a Consiliului Local al 

Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021. 

 
Primar, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
  
 

 
                                                              
 

Întocmit, 
                          Pt. Director executiv, 
                              Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR. 216390/03.12.2021         
 
 

 
R A P O R T 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 

pe anul 2021  
 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 213614/26.11.2021,  

           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. 10, alin. 4 al O.G. nr. 26/2013, rectificarea bugetelor de venituri şi 

cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de 

31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se 

aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent.  

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii 15/2021 privind aprobarea bugetului de 

stat pe anul 2021, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 12319/23.11.2021, propunerea de rectificare 

a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.  

Prin H.C.L. nr. 134/22.04.2021 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2021, iar prin H.C.L. nr. 346/30.09.2021 şi H.C.L. nr. 

384/28.10.2021 a fost rectificat. 
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Analizând execuţia la data de 31.10.2021, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL propune 

spre aprobare  rectificarea   Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  SC Pieţe şi Târguri 

Craiova SRL, prin virări de credite bugetare între felurile de cheltuieli având în vedere 

economiile realizate, potrivit notei de fundamentare ataşate. 

 SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL menţioneză faptul că se propune această rectificare, 

fară a afecta valoarea totală a cheltuielilor, ci doar compensarea între capitolele 

bugetare, astfel: 

                                                                                                                                         mii lei 

Capitol 

Prevedere 

bugetară 

aprobată 

Propunere 

rectificare 

Influenţe 

(-) 

Influenţe 

(+) 

A- Cheltuieli cu bunuri si servicii 2.235 2.121 -114  

A1b) cheltuieli cu piese de schimb 10 5 -5  

A1b3)cheltuieli cu materiale 

consumabile 

165 238  +73 

A1c) cheltuieli privind materiale 

de natura obiectelor de inventar 

519 175 -344  

A1d) cheltuieli privind energia si 

apa 

600 685  +85 

A2a) cheltuieli cu intretinerea si 

reparatiile 

150 196  +46 

A3b) cheltuieli privind 

comisioanele si onorariile 

20 10 -10  

A3c1) cheltuieli de protocol 3 7  +4 

A3f) cheltuieli cu diurna interna 3 1 -2  

A3g)cheltuieli postale si taxe de 

telecomunicatii 

45 53  +8 

A3i3) cheltuieli cu pregatirea 5 1 -4  
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profesionala 

A3j) alte cheltuieli 600 635  +35 

Total    -365 +251 

B Cheltuieli cu impozite taxe si 

varsaminte assimilate 

1.347 1.477  +130 

Bb) cheltuieli cu redeventa pentru 

concesionarea bunurilor publice  

969 1.053  +84 

Bf) cheltuieli cu alte taxe si 

impozite 

378 424  +46 

Total    0 +130 

C)Cheltuieli cu personalul 5.938 5.904 -34  

C1)cheltuieli cu salariile 5.042 5.034 -8  

C2 Bonusuri) 568 550 -18  

C5)Cheltuieli cu contributiile 

datorate de angajator 

128 120 -8  

Total    -34  

D) Alte cheltuieli de exploatare 180 198  +18 

Dd) Alte cheltuieli 15 17  +2 

De)Cheltuieli cu amortizarea 

imobilizarilor corporale si 

necorporale 

165 179  +14 

Df) ajustari si deprecieri pt 

pierderile de valoare si 

provizioane 

0 2  +2 

Total    +18 

Total general   -399 +399 

 

 În conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 cât şi a fundamentării ataşate, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, pe anul 2021, al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 
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 - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
384/2021 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

VENITURI TOTALE 9.800,00 0,00 9.800,00 9.900,00 10.000,00 
CHELTUIELI TOTALE 9.700,00 0,00 9.700,00 9.797,00 9.900,00 
PROFIT/PIERDERE 100,00 0,00 100,00 103,00 100,00 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 şi alin. 4 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, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii 

bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de  art. 196, alin. 1, lit. a, din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare  Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, următoarele: 

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

Craiova S.R.L. pe anul 2021, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în 

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

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L. pe anul 2021. 

 

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 134/22.04.2021. 

 
Pt. Director executiv, Director executiv adj., 

Daniela Militaru 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

       Data: 
       Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 
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Întocmit, 

Inspector Venus Bobin 
Îmi asum responsabilitatea pentru  

fundamentarea, realitatea  
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 
                                         Data: 
                                         Semnătura: 

 
 



9=7/5

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9

I. 1 9800 9800 1,00 9900 10000 101,02

1 2 9799 9799 1,00 9899 9999 101,02

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în 

vigoare 3

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  

în  vigoare 4

2 5 1 1 1,00 1 1 100,00

3 6

II 7 9700 9700 1,00 9797 9900 101,00

1 8 9700 9700 1,00 9797 9896 101,00

A. 9 2235 2121 0,95 2142 2164 101,00

B. 10 1347 1477 1,10 1492 1507 101,00

C. 11 5938 5904 0,99 5963 6023 101,00

C0
Cheltuieli de natură 

salarială(Rd.13+Rd.14) 12 5610 5584 0,99 5640 5697 101,00

C ch. cu salariile 13 5042 5034 1,00 5084 5136 101,00

C bonusuri 14 568 550 0,97 556 561 101,00

C alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15

cheltuieli cu plati compensatorii 

aferente disponibilizarilor de personal 16

C

4

Cheltuieli aferente contractului de 

mandat si a altor organe de conducere 

si control, comisii si comitete 17 200 200 1,00 200 200 100,00

C

5

Cheltuieli cu contributiile datorate de 

angajator 18 128 120 0,94 131 135 109,17

D. 19 180 198 1,10 183 188 92,42

2 20 0,00

3 21 0,00

III 22 100 100 1,00 103 100 103,00

IV 23 16 16 1,00 17 16 106,25

V
24 84 84 1,00 86 84 102,38

1 25

2 26

3
27

4

28

5 29

6
30 84 84 1,00 86 84 102,38

7

31

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT AL

INDICATORI Nr. rd.
Aprobat 

an curent 

Buget 

rectificat 
%       

Estimări 

an 2022

Estimări 

an 2023

%

1 2

VENITURI TOTALE  

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

cheltuieli cu personalul, din care:

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 

din care:
Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 

Acoperirea pierderilor contabile din anii 

precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare 

pentru proiectele cofinanţate din 

împrumuturi externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare rambursării 

ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri aferente Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea 

sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaţilor la profit în limita a 

10% din profitul net,  dar nu mai mult de 

nivelul unui salariu de bază mediu lunar 

realizat la nivelul operatorului economic în 

exerciţiul  financiar de referinţă 

Anexa

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2021
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32 42 42 1,00 43 42 102,38

a) 33

b) 33a 40 40 1,00 41 40 102,50

c) 34 2 2 1,00 2 2 100,00

9
35 42 42 1,00 43 42 102,38

VI 36

VI

I 37

a) 38

b) 39

c) 40

d) 41

e) 42

VI

II 43 1141 1141 1,00 215 215 18,84

1 44

alocaţii bugetare aferente plăţii 

angajamentelor din anii anteriori 45

IX 46 1141 1141 1,00 215 215 18,84

X 47

1 48 116 116 116 116 100,00

2 49 110 104 110 110 105,77

3

50 4250,00 4474,00 5151,00 5203,00 115,13

4

51 4250,00 4474,00 5151,00 5203,00 115,13

5
52 89,09 94,22 89,99 90,90 95,51

6

53 89,09 94,22 89,99 90,90 95,51

7

54

8
55 989,80 989,80 989,60 990,00 99,98

9 56 31 31 31 31 0,00

10 57 100,00 100,00 100 100 100,00

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat 

sau local în cazul regiilor autonome, ori 

dividende cuvenite actionarilor, în cazul 

societăţilor/ companiilor naţionale şi 

societăţilor cu capital integral sau majoritar 

de stat, din care: 
   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile 

prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 

la alte rezerve şi constituie sursă proprie 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 

EUROPENE,   din care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A 

INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat 

(lei/persoană) determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială * 

Castigul mediu lunar pe salariat 

(lei/persoana) determinat pe baza 

cheltuielilor de natura salariala , recalculat 

cf Legii anuale a bugetului de stat **
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 

total personal mediu (mii lei/persoană) 

(Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 

total personal mediu recalculat cf Legii 

anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) 

(Rd.2/Rd.49)
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 

total personal mediu (cantitate produse 

finite/persoana)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

Director executiv adj.,

Lucia Ştefan

Pt. Director executiv,

Daniela Militaru



mii lei

10=8/7
10

101,01

101,01

100,00

101,05

101,01

101,01

101,01

101,01

101,01

101,01

101,01

100,00

103,05

102,73

0,00

0,00

97,09

94,12

97,67

97,67

%

Anexa



97,67

97,56

100,00

97,67

100,00

100,00

100,00

100,00

101,01

101,01

101,01

101,01

100,04

0,00

100,00



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 217356/ 06.12.2021 

 
                     RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 
-Referat de aprobare  nr.  213614/26.11.2021,                 
-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 216390/03.12.2021 privind 

aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 

2021 precum si mandatarea domnului Pirvu Nelu, reprezentantul Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor sa voteze rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2021, nota de fundamentare nr. 12333/23.11.2021, 

-Prevederile OG 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, OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia, Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea 15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021, H.C.L. nr. 

56/08.02.2016, HCL 134/2021, art. 129 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

    AVIZAM FAVORABIL 

 Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 216390/2021 privind 
aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 
2021 si mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Nelu Pirvu sa voteze in 
Adunarea Generala a Asociatiilor SC Piete si Targuri Craiova SRL, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al  SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2021 si pe cale de consecinta, 
modificarea in mod corespunzator a HCL 134/2021. 

 

           Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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