
                                                                                                                                                    

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 
23.11.2017; 

Având în vedere raportul nr.162319/2017 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        
SERVICIUL BUGET                        
NR.   162319/15.11.2017                                                                                                                                      

      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 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.  14500/03.11.2017, 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 403/26.10.2017 a fost 

aprobată rectificarea acestuia. 
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În urma analizei execuţiei bugetare la data de 31.10.2017,  este necesară  

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

după cum urmează: 

I.VENITURI 

“Veniturile din prestări servicii” este necesară suplimentarea cu suma de 180,00 

mii lei prin diminuarea Veniturilor din chirii cu suma de 180,00 mii lei. 

Totodată pentru “Veniturile din amenzi şi penalităţi” este necesară suplimentarea 

cu suma de 15,00 mii lei prin diminuarea “Altor venituri din exploatare” cu suma 15,00 

mii lei. 

II.CHELTUIELI 

Pentru “Cheltuielile privind energia, apa şi gazele” este necesară  suplimentarea 

cu suma de 15,00 mii lei prin diminuarea următoarelor cheltuieli: 

-“Cheltuieli cu piese de schimb” cu suma de 4,00 mii lei; 

-“Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile” cu suma de 8,00 mii lei; 

-“Cheltuieli de deplasare” cu suma de 3,00 mii lei. 

Totodată la “Cheltuielile cu obiectele de inventar” este necesară suplimentarea cu 

suma de 145,00 mii lei în vederea achiziţionării unor mese noi pentru dotarea Pieţei 

Centrale în scopul asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a comerţului cu 

produse agroalimentare , prin diminuarea următoarelor categorii de cheltuieli: 

-“Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul” cu suma de 5,00 mii 

lei; 

-“Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi” cu suma de 60,00 mii lei; 

-“ Cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse 

minerale” cu suma de 70,00 mii lei; 

-“Cheltuieli cu alte taxe şi impozite” cu suma de 10,00 mii lei. 

 -La capitolul D-“Alte cheltuieli de exploatare”,articolul “Ajustări şi deprecieri 

pentru pierderi şi provizioane” este necesară suplimentarea acestora cu suma de 20,00 

mii lei( creşterea cheltuielilor privind ajustările şi provozioanele cu suma de 46,00 mii 

lei şi creşterea veniturilor din provizioane şi deprecieri cu suma de 26,00 mii lei), prin 

diminuarea capitolului A, articolul “Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi” cu 

suma de 20,00 mii lei. 
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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 
403/2017 

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/PIERDER
E 

30,00 0,00 30,00 73,00 74,00 

 
 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 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                   cons.Claudia Popa 

 
 

 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Denisa Pîrvu 

 
PC/2ex 
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