
                                                                                                                                                    

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 2019 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.135719/2019, raportul nr.138517/2019 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.139866/2019 
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 2019; 
           În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 şi 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 cu completări 
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 S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2019, 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 2019. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.171/2019. 

 



                                                                                                                                                    

 
 
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, 

     Mihail GENOIU  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                           Aprobat,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR.  135719/02.08.2019     
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 
                                                                                             

REFERAT DE APROBARE 
a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 
pe anul 2019  

 

Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 
Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. 

Prin adresa nr. 8664/31.07.2019, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. ne solicită 
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
pe anul 2019 şi mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a 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 2019. 

În urma analizei execuţiei bugetului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. la data de 
30.06.2019, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L 
consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al pe anul 2019, în sensul 
suplimentării capitolului A “Cheltuieli cu bunuri şi servicii” cu suma de 80 mii lei, prin 
diminuarea capitolului B ”Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” cu aceeaşi 
sumă, după cum urmează:  
  -La articolul  “Cheltuieli cu intreţinerea şi reparaţiile “, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 
solicită suplimentarea cu suma de 55 mii lei, prin diminuarea articolului “Cheltuieli cu 
materialele consumabile” cu aceeaşi sumă; 
 -La articolul  “Cheltuieli cu obiectele de inventar  “, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 
propune suplimentarea cu suma de 107 mii lei, prin diminuarea articolelor:“Cheltuieli cu 
materialele consumabile” cu suma de 25 mii lei,  “Cheltuieli  cu transportul de bunuri şi 
personal” cu suma de 7 mii lei, “Cheltuieli cu redevenţa” cu suma de 40 mii lei şi ”Cheltuieli 
cu alte taxe şi impozite” cu suma de 35 mii lei. SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL preciează 
faptul că prevederea bugetară iniţială la articolul “Cheltuieli cu redevenţa” a fost estimată în 
plus cu suma de 40 mii lei, avându-se în vedere posibilitatea concesionării altor bunuri din 
domeniul public al Municipiului Craiova, fapt ce nu s-a materializat până în prezent;  

-La articolul  “Cheltuieli cu combustibilul“, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL propune 
suplimentarea cu suma de 5 mii lei, prin diminuarea articolului ”Cheltuieli cu alte taxe şi 
impozite “ cu aceeaşi sumă. 



2 
 

Deasemenea, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL propune spre aprobare  modificarea 
Anexei nr. 4-Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la Bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează: 

-SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL propune realizarea proiectării şi execuţiei obiectivului 
de investiţii ”Piaţă Ciupercă” în valoare estimată de 50 mii lei până la data de 01.11.2019, 
finanţată din  diminuarea sumei prevăzute pentru realizarea  obiectivului” Hale 
comercializare produse second hand Târg Municipal (PT,DE şi execuţie)” cu suma de 50 mii 
lei.  
 - SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL specifică că procedura de achiziţie a obiectivului 
”Sistem de supraveghere (Piaţa Centrală, Cv.Nouă Big, Gară, Valea Roşie şi Târg Municipal)” 
a fost finalizată şi a fost realizată o economie de 20 mii lei şi propune ca această sumă  să se 
utilizeze pentru achiziţionarea unei cabine duble cu destinaţia grup social şi a unei cabine de 
taxare, bunuri ce  vor fi amplasate în Piaţa Ciupercă. 

 
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, art. 240, alin. 2  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 S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 
2019 şi mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a 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 2019.    

                               
 

                      Pt. Director executiv,                              Director executiv adj., 
                                     Daniela Militaru                                           Lucia Ştefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR. 138517/08.08.2019                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 S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 

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 si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia şi a Legii 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, S.C. Pieţe 

şi Târguri Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Craiova prin adresa nr. 8665/31.07.2019, propunerea de rectificare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2019.  
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Prin H.C.L. nr. 171/23.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2019, iar prin  H.C.L. nr. 260/27.06.2019 a 

fost aprobată rectificarea acestuia. 

În urma analizei execuţiei bugetului la data de 30.06.2019, SC Pieţe şi Târguri 

Craiova SRL consideră necesară  rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli,  prin 

virări de credite bugetare, în sensul suplimentării capitolului A “Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii cu suma de 80 mii lei, prin diminuarea capitolului B ”Cheltuieli cu impozite,taxe 

şi vărsăminte asimilate” cu aceeaşi sumă, după cum urmează:  

  

 -La articolul  “Cheltuieli cu intreţinerea şi reparaţiile “, SC Pieţe şi Târguri Craiova 

SRL solicită suplimentarea cu suma de 55 mii lei, prin diminuarea articolului “Cheltuieli 

cu materialele consumabile” cu aceeaşi sumă; 

 -La articolul  “Cheltuieli cu obiectele de inventar  “, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

propune suplimentarea cu suma de 107 mii lei, prin diminuarea articolelor:“Cheltuieli 

cu materialele consumabile” cu suma de 25 mii lei,  “Cheltuieli  cu transportul de bunuri 

şi personal cu suma de 7 mii lei, “Cheltuieli cu redevenţa” cu suma de 40 mii lei şi 

”Cheltuieli cu alte taxe şi impozite” cu suma de 35 mii lei. SC Pieţe şi Târguri Craiova 

SRL preciează faptul că prevederea bugetară iniţială la articolul “Cheltuieli cu 

redevenţa” a fost estimată în plus cu suma de 40 mii lei, avându-se în vedere 

posibilitatea concesionării altor bunuri din domeniul public al Municipiului Craiova, fapt 

ce nu s-a materializat până în prezent;  

-La articolul  “Cheltuieli cu combustibilul“, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

propune suplimentarea cu suma de 5 mii lei, prin diminuarea articolului ”Cheltuieli cu 

alte taxe şi impozite “ cu aceeaşi sumă. 

 

De asemenea, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL propune spre aprobare  

modificarea Anexei nr. 4-Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la 

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează:  
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                                                                                                                         mii lei 

Nr. 
crt. Indicatori 

Aprobat an 
2019 prin HCL 

171/2019 

Influenţe    
(+/-) 

Rectificat an 
2019 

1 INVESTIŢII IN CURS, din care: 90 -20 70 

 Sistem supraveghere (Piaţa 
Centrală, Cv.Noua Big, Gară, 
Valea Roşie şi Târg Municipal) 

90 -20 70 

2 INVESTIŢII NOI, din care: 587 
 

0 587 

 Hale comercializare produse 
second hand Târg Municipal (SF) 

25  25 

 Hale comercializare produse 
second hand Târg Municipal 
(PT,DE şi execuţie) 

500 -50 450 

 Piaţa Brazda lui Novac(SF) 15  15 

 Piaţa Ciupercă(PT,DE şi execuţie) 0 +50 50 

 Canalizare -alimentare cu apă 
spaţii legume-fructe Târg 
Municipal 

37  37 

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

0 0 0 
 

4 DOTĂRI(ALTE ACHIZIŢII DE 
IMOBILIZĂRI CORPORALE), din 
care: 

140 +20 160 

 Sistem bariere Târg Municipal 120  120 

 Program achiziţii publice 20  20 

 Cabină dublă grup sanitar 0 +12 12 

 Cabină taxare 0 +8 8 

     

 TOTAL 817 
 

0 
 

817 
 

 Modificările propuse de SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL la Anexa 4 la Bugetul de 

venituri şi cheltueli,  sunt fundamentate, astfel: 
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 - SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL propune realizarea proiectării şi execuţiei 

obiectivului de investiţii ”Piaţă Ciupercă” în valoare estimată de 50 mii lei până la data 

de 01.11.2019, finanţată din  diminuarea sumei prevăzute pentru realizarea  

obiectivului” Hale comercializare produse second hand Târg Municipal (PT,DE şi 

execuţie)” cu suma de 50 mii lei.  

 - SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL specifică că procedura de achiziţie a obiectivului 

”Sistem de supraveghere (Piaţa Centrală, Cv.Nouă Big, Gară, Valea Roşie şi Târg 

Municipal)” a fost finalizată şi a fost realizată o economie de 20 mii lei şi propune ca 

această sumă  să se utilizeze pentru achiziţionarea unei cabine duble cu destinaţia grup 

social şi a unei cabine de taxare, bunuri ce  vor fi amplasate în Piaţa Ciupercă. 
 

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

cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 

           - mii lei - 
Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
260/2019 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 9.800,00 0,00 9.800,00 10.045,00 10.276,00 
CHELTUIELI TOTALE 9.720,00 0,00 9.720,00 9.963,00 10.192,00 
PROFIT/PIERDERE 80,00 0,00 80,00 82,00 84,00 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova: 

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

Craiova S.R.L. pe anul 2019, 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 2019. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 171/23.04.2019. 

           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.139866/12.08.2019 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 
 Având in vedere: 

 -  Referatul de aprobare  nr.  135719/02.08.2019              

 -  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 138517/08.08.2019  privind 
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA 
S.R.L. pe anul 2019  

 -  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, art.196 alin (1), 
lit.a, art.129,alin.(7),lit.s, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

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

     

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                            propunerea privind: 

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

S.R.L. pe anul 2019,  

− 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 2019. 

       În mod corespunzător se modifică HCL nr. 171/23.04.2019. 

 

Director Executiv      Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Nefiru Georgeta 
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         %

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6 7 8 9 10
I 1 9800 9800 100,00 10045 10276 102,50 102,30

1 2 9795 9795 100,00 10040 10271 102,50 102,30
a) 3
b) 4

2 5 5 5 100,00 5 5 100,00 100,00
3 6

II 7 9.720 9.720 100,00 9963 10192 102,50 102,30
1 8 9.720 9.720 100,00 9963 10192 102,50 102,30

A. 9 1754 1834 104,56 1798 1839 98,03 102,29
B. 10 1583 1503 94,95 1623 1678 107,96 103,42

11 6.237 6.237 100,00 6393 6540 102,50 102,30
C0 12 5909 5909 100,00 6057 6196 102,50 102,30

C1 13 5455 5455 100,00 5592 5720 102,51 102,29
C2 14 454 454 100,00 465 476 102,42 102,37
C3 15

16
C4 17 201 201 100,00 206 211 102,49 102,43
C5 18 127 127 100,00 130 133 102,36 102,31

D. 19 146 146 100,00 132 135 90,41 102,27
2 20
3 21

III 22 80 80 100,00 82 84 102,50 102,44
IV 23 12 12 100,00 12 13 100,00 108,33
V 24 68 68 100,00 70 71 102,94 101,43

1 25 4 4 100,00
2 26
3 27
4 28
5 29
6 30 68 68 100,00 66 67 97,06 101,52
7 31
8 32 34 34 100,00 33 34 97,06 103,03

a) 33
b) 33a 32 32 100,00 31 32 96,88 103,23
c) 34 2 2 100,00 2 2 100,00 100,00

9 35 34 34 100,00 33 34 97,06 103,03
VI 36
VII 37

a) 38
b) 39
c) 40
d) 41
e) 42

VIII 43 817 817 100,00 300 300 36,72 100,00
1 44

45
IX 46 817 817 100,00 300 300 36,72 100,00
X 47

1 48 116 116 100,00 116 116 100,00 100,00
2 49 115 115 100,00 115 115 100,00 100,00
3 50 4281.88 4281.88 #VALUE! 4389,13 4489,86 #VALUE! 102,29

4 51 3955,07 3955,07 100,00 4054,23 4147,48 102,51 102,30
5 52 85.17 85.17 #VALUE! #VALUE! 89,31 #VALUE! #VALUE!
6 53 85.17 85.17 #VALUE! #VALUE! 89,31 #VALUE! #VALUE!
7
8 54 991,84 991,84 100,00 991,84 991,82 100,00 100,00

9 55 31 31 100,00 31 0 100,00 0,00
10 56 40 40 100,00 40 40 100,00 100,00

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 
7/Rd. 1) x 1000
Plăţi restante
Creanţe restante

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

alocaţii bugetare aferente plăţii 
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr. mediu de salariaţi total
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură 
Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe 
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

cheltuieli materiale
cheltuieli cu salariile
cheltuieli privind prestările de servicii
cheltuieli cu reclama şi publicitate
alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A 
Alocaţii de la buget

- dividende cuvenite altor acţionari
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute 
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat 

       - dividende cuvenite bugetului de stat
- dividende cuvenite bugetului local

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 

 Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 
Acoperirea pierderilor contabile din anii 
Constituirea surselor proprii de finanţare 
Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea 

cheltuieli cu asigurările şi protecţia 
alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare

bonusuri
alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 

  Cheltuieli aferente contractului de 
d  i  l   d  d  i 

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 
   Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri şi servicii
cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 

C. cheltuieli cu personalul, din care:
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + 
Rd. 14)
ch. cu salariile

Venituri totale din exploatare, din care:
subvenţii, cf. prevederilor legale în 
transferuri, cf. prevederilor legale în 

Venituri financiare
Venituri extraordinare

INDICATORI Nr. 
rd.

Aprobat an 
curent 2019 
prin HCL 

171/2019, HCL 
260/2019

1 2
VENITURI TOTALE 

         

PE ANUL 2019
 mii l

Buget 
rectificat an 
curent 2019

% 
6=5/4*100

Estimări 
an 2020

Estimări an 
2021

Anexa
la Hotărârea nr. /29.08.2019

 BUGETUL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
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