
                                                                                                                                                    

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 2017 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.10.2017; 
Având în vedere raportul nr.139945/2017 întocmit de Direcţia Economico-

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017; 

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, art.10, alin.2 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, Ordinului Ministrului Finanţelor 
nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi Legii nr.115/2017 pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 
2017;  
          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 2017, 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 2017. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.84/2017. 

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, PT.SECRETAR, 



                                                                                                                                                    

         Mihail GENOIU 
          

Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ       Se aprobă, 
SERVICIUL BUGET                       PRIMAR, 
NR. 139945/13.10.2017                                                                                                   Mihail Genoiu 

         
 

 

Avizat, 
                                                                                                             ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                                                                                                Marian – Sorin Manda 
 
 
 
 

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

pe anul 2017  
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 administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară,  operatorii economici de subordonare locală pot 

proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli şi prevederile OMF nr. 

20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a 

transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, propunerea de 

rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.  

Având în vedere prevederile OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a transmis spre aprobarea Consiliului Local al 

municipiului Craiova prin adresa nr.  13457/09.10.2017, propunerea de rectificare a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.  

Prin HCL nr. 84/30.03.2017 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. 

Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2017, iar prin HCL nr. 217/29.06.2017 şi HCL 

305/31.08.2017 a fost aprobată rectificarea acestuia. 
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În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.09.2017,  este necesară  

rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL,  după 

cum urmează: 

 -La capitolul A-“Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, articolul “Cheltuieli cu alte 

materiale consumabile” este necesară suplimentarea acestora cu suma de 13 mii lei, 

prin diminuarea capitolului B, articolul “Cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea 

bunurilor publice şi resurse minerale” cu aceiaşi sumă; 

 -La capitolul D-“Alte cheltuieli de exploatare”,articolul “Cheltuieli cu amortizarea 

imobilizărilor corporale şi necorporale” este necesară suplimentarea acestora cu suma 

de 5 mii lei, prin diminuarea capitolului B, articolul “Cheltuieli cu redevenţa pentru 

concesionarea bunurilor publice si resurse minerale” cu aceiasi sumă. 

De asemenea,  propunem modificarea Anexei nr. 4 la Bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat pentru anul 2017 , după cum urmează: 

           mii lei 

Nr.  
Crt. 

Indicatori Aprobat  
an 2017  

Influenţe 
 (+/-) 

Rectificat an 
2017 

1 INVESTIŢII ÎN CURS, din care: 629 
 

-15 614 
 

 Modernizare Piaţa Gării 
(actualizare PT, DE şi execuţie) 

579 
 

0 579 

 Modernizare Gup social Piaţa 
Centrală (actualizare SF,PT,DE) 

50 -15 35 

2 INVESTIŢII NOI, din care: 559 -5 
 

554 
 

 Hale comercializare produse 
second hand -4 buc(SF,PT,DE) 

23 
 

0 23 

 Hale comercializare produse 
second hand -4 buc( execuţie) 

391 0 391 

 Gard beton Târg Municipal 
(SF,PT,DE) 

5 0 
 

5 

 Gard beton Târg Municipal 
(executie) 

120 -10 
 

110 
 

 Alimentare cu energie electrică 
spaţii Târg Municipal 

10 +5 15 
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 Canalizare -alimentare cu apă Târg 
Municipal 

10 0 10 

3 INVESTIŢII EFECTUATE LA 
IMOBILIZĂRILE CORPORALE 
EXISTENTE (MODERNIZĂRI), din 
care 

0 0 0 

4 DOTĂRI (ALTE ACHIZIŢII DE 
IMOBILIZĂRI CORPORALE) 

51 +20 71 
 

 TOTAL 1.239 
 

0 
 

1.239 
 

 

Prin creşterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 

aferente investiţiilor realizate în anul 2017 cu suma de 5 mii lei, precum şi prin 

reducerea impozitului pe profit cu 6 mii lei datorită anulării unui provizion pe venituri 

neimpozabile cu suma de 121 mii lei, se modifică structura surselor de finanţare  a 

investiţiilor în sensul creşterii surselor proprii cu suma de 8 mii lei (5 mii lei cheltuieli cu 

amortizarea şi 3 mii lei creştere profit rămas ca sursă de finanţare) şi diminuarea 

creditului bancar cu aceiaşi sumă. 

 Dotările în valoare de 71 mii lei se compun din următoarele: Bariere automate 

Piaţa Centrală în sumă de 35 mii lei, Sisteme de supraveghere video în Pieţele Valea 

Roşie şi Craioviţa Nouă Big în sumă de 16 mii lei şi Cabină  pentru tractorul din dotare 

în sumă de 20 mii lei. 

Analizând propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 prezentată de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, s-a constatat că sunt 

respectate prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 

2017 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal. 

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

cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 

           - mii lei - 
Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
305/2017 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

VENITURI TOTALE 7.657,00 0,00 7.657,00 7.864,00 8.076,00 

CHELTUIELI TOTALE 7.627,00 0,00 7.627,00 7.791,00 8.002,00 

PROFIT/PIERDERE 30,00 0,00 30,00 73,00 74,00 



4 

 

 
 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 2017, 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 2017. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 84/30.03.2017. 

 

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

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Denisa Pîrvu 
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