
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                                           PROIECT  

                  HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017; 

Având în vedere raportul nr.175559/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 
2017; 

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010, Legii 
nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și Ordinul Ministerului Finanțelor 
Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  
          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 Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,        AVIZAT, 
             PRIMAR,         SECRETAR, 
       Mihail GENOIU      Ovidiu MISCHIANU 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                                          
SERVICIUL BUGET  
Nr. 175.559  /07.12.2017         

                                                                                                                 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 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 

Craiova 
 
 

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 administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  bugetele de venituri şi 

cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală, se aprobă prin hotărâre a 

Consiliului Local. În conformitate cu Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 

2017 şi OMF nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri 

si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a transmis spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin adresa nr. 22575/2017 propunerea de 

rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.  



Prin H.C.L nr.123/20.04.2017, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli la 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 

anul 2017. 

Analizând execuția bugetară la data de 30.11.2017 și avand în vedere ca în cursul 

anului 2017, R.A.A.D.P.F.L Craiova a înregistrat economii la anumite categorii de 

cheltuieli, este necesară o redistribuire a acestora, dupa cum urmează: 

R.A.A.D.P.F.L Craiova, în calitate de operator economic aflat în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, ce deține în gestiune directă anumite 

activități (administrarea zonelor verzi din Municipiul Craiova, administrarea 

activităților de reparare a strazilor cu îmbrăcăminte din piatră brută, piatră spartă și 

amestec optimal, administrarea siguranței circulației, administrarea mobilierului urban, 

administrarea cimitirelor) și-a prevăzut în bugetul pe anul 2017 la capitolul “ alte 

cheltuieli cu serviciile executate de terți” suma de 1.400,00 mii lei. 

Deoarece în cursul anului unele lucrări nu au mai fost executate,  regia propune 

redistribuirea sumei de 800,00 mii lei prevazuta la capitolul “alte cheltuieli cu serviciile 

executate de terți” la capitolul „ cheltuieli privind stocurile” 

 De asemenea, la capitolele “cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor 

organe de conducere și control, comisii și comitete ”(-80,00 mii lei)și ”cheltuieli cu 

asigurarile și protecție sociala, fondurile speciale și alte obligații legale”(-20,00 mii lei) 

se înregistrează economii  urmare a vacantarii postului de membru al Consiliului de 

Administratie – reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și a incapacității 

temporare de muncă a unuia dintre directorii regiei cat și a încheierii contractului de 

mandat al directorului tehnic.  

La capitolul “ bonusuri ” s-a înregistrat o economie de 100,00 mii lei, urmare a 

diminuarii acordarii ajutoarelor de deces și de boala acordate de regie. 

Astfel, economiile înregistrate în suma de 200,00 mii lei se redistribuie la 

capitolul “ cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate ”, urmand ca regia să 

plateasca taxa pe cladire aferenta spatiilor inchiriate din cadrul Centrului 

Multifunctional, Centrului de Sprijin al IMM- urilor, Centrului de Excelenta catre 

diversi agenti economici. 



În conformitate cu anexele nr.1 și 2 și a fundamentarii atașate, bugetul rectificat 

de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al R.A.A.D.P.F.L Craiova , se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

Denumire 

indicatori 

Buget H.C.L 

123/2017 

Influente 

+/- 

Buget dupa 

rectificare 

Estimari 

2018 

Estimari 

2019 

VENITURI TOTALE 35.605,00 0,00 35.605,00 37.136,00 38.733,00 

CHELTUIELI TOTALE 34.708,00 0,00 34.708,00 36.200,00 37.756,00 

PROFIT/PIERDERE 897,00 0,00 897,00 936,00 977,00 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 

conform anexei.  

În mod corespunzator se modifică H.C.L 123/20.04.2017. 
           
 
Ordonator principal de credite 

delegat, 
 Director executiv adj., Întocmit, 

Lucia Ştefan Daniela Militaru Insp. Adriana Rînzescu 
 

 
 

 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Denisa Pîrvu 

 
 
 
 
 
 
 
 
AR/2 ex 
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