
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                                                                                  PROIECT   

             HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova  S.R.L., pe anul 2017 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.12.2017; 
Având în vedere raportul nr.175860/2017 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017; 
           În conformitate cu prevederile 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, art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și 
completată,  art.59 din Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, şi 
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.227/2015 privind Codul Fiscal;  
          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. Salubritate 
Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2017. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Rezeanu 
Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 

                   PRIMAR, PT.SECRETAR, 
     Mihail GENOIU           

            
Ovidiu MISCHIANU 
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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. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.  

  

 
 
           În conformitate cu prevederile art. 19 din  Legea privind finanţele publice locale 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi 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.  

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

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

acestuia, SC Salubritate Craiova SRL a transmis spre aprobarea Consiliului Local al 



municipiului Craiova prin adresa nr. 19317/05.12.2017, propunerea de rectificare a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.  

Prin HCL nr. 86/30.03.2017 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2017 şi rectificat prin HCL nr. 304/31.08.2017 . 

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 31.10.2017, este necesară  

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC Salubritate Craiova SRL,  prin 

majorarea veniturilor cu suma de 317 mii lei şi a cheltuielilor cu acceaşi sumă, 

rezultatul brut (profitul) nefiind influenţat. 

Veniturile totale se majorează cu suma de 317 mii lei, de la 44.315 mii lei la 

44.632. mii lei, cresterea veniturilor estimate fiind in concordanţă cu indicatorii 

economico-financiari realizaţi la 31.10.2017, veniturile fiind  influentate pozitiv de 

modificarea/ajustarea tarifelor in cursul anului 2017, la activităţile prestate de 

societate. 

Cheltuielile totale din exploatare se majorează cu suma de 317 mii lei, de la 

44.177 mii lei la 44.494 mii lei. 

Cheltuielile privind stocurile se majorează cu  suma de 155 mii lei, astfel: 

-Cheltuielile privind materialele consumabile cresc cu suma de 105 mii lei pentru piese 

de schimb, datorită uzurii avansate a parcului auto şi consumabile coloana auto 

(anvelope, acumulatori, etc);  

- la combustibil s-a estimat o creştere cu suma de 50 mii lei până la sfârşitul anului 

2017, având în vedere majorarea preţurilor începând cu 15.09.2017, odată cu aplicarea 

prevederilor OG 25/2017, care prevede majorarea accizei la combustibili. 

- la alte mareriale consumabile se estimează diminuari ale consumurilor, aşa încât 

creşterea totală a cheltuielilor cu materiale consumabile este în sumă de 105 mii lei. 

- cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar se majorează cu 

suma de 30 mii lei, iar cheltuielile cu energia şi apa cresc cu suma de 20 mii lei. 

Cheltuielile cu serviciile executate de terţi se suplimentează cu suma de 57 mii 

lei datorită creşterii numarului de reparaţii şi, implicit a valorii acestor prestaţii, 

efectuate in unitaţi autorizate, la autocompactoarele ce deservesc activitatea de 

colectare-transport deşeuri. 



 Cheltuielile cu alte servicii executate de terti se majoreză cu suma de 146 mii 

lei, dintre care cheltuielile cu colaboratorii-prestaţii cu caracter de continuitate, 

inclusiv depozitarea in rampa, cresc cu suma de 130 mii lei.  

Cheltuielile cu alte impozite si taxe se majoreaza cu 120 mii lei, prin calcularea 

sumelor datorate la bugetul de stat -fond pentru persoanele cu handicap pentru lunile 

septembrie-decembrie 2017 . 

Cheltuielile totale cu personalul se diminueaza cu suma de 326 mii lei, iar in 

structura acestora astfel: 

- cheltuielile cu salariile se diminueaza cu 217 mii lei. 

- bonusuri-scad in total cu 66 mii lei, respectiv cheltuielile sociale cu 40 mii lei, 

cheltuielile cu tichetele de masa scad cu 36 mii lei, iar alte cheltuieli conform 

Contractului Colectiv de Munca-compensari cresc cu 10 mii lei; 

 -cheltuielile cu asigurarile şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii 

legate de salarii scad corespunzator cu suma de 43 mii lei. 

 Alte cheltuieli din exploatare cresc cu 165 mii lei, în principal ajustările pentru 

deprecierea creanţelor, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015-Cod Fiscal, 

art.26, alin (1), lit. (c), (j)  şi in baza datelor preliminate la 31.10.2017.  

Rezultatul brut nu este influenţat având in vedere că atat veniturile  cat si 

cheltuielile se majoreaza  cu aceeasi sumă. 

Estimarile pentru anii 2018 si 2019 au fost rectificate luând ca baza de calcul 

indicatorii propuşi pentru anul 2017, dar şi influenţa creşterii salariului minim pe 

economie începand cu anul 2018 asupra cheltuielilor cu personalul. 

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

2017 prezentată de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 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 anexa şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

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

 

 



           - mii lei - 
Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
86/2017 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

VENITURI TOTALE 44.315,00 +317,00 44.632,00 42.503,00 42.503,00 

CHELTUIELI TOTALE 44.177,00 +317,00 44.494,00 42.141,00 42.141,00 

PROFIT/PIERDERE 138,00 0,00 138,00 362,00 362,00 
 
 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. Salubritate  

Craiova S.R.L. pe anul 2017, conform anexei; 

2. Mandatarea doamnei Marinela Rezeanu, reprezentantul Municipiului Craiova 

în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., să voteze 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. 

pe anul 2017, în şedinţa din data de  22.12.2017 orele 15.00. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 86/30.03.2017. 

 

Ordonator principal de credite delegat, 

Lucia Ştefan 

 

 

 

Director executive adj., Întocmit, 

Daniela Militaru cons. Gabriela Stancu 

 

 

 
Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Denisa Pîrvu 
 
 
 
 
 
GS/2 ex 
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