
                                                                                                                                                    

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 2020 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.12.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.186243/2020, raportul nr.186247/2020 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.187787/2020 
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 2020; 
           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.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/2019 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 2020, 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 2020. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2020. 

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, 
     Lia-Olguța VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                         
SERVICIUL BUGET                                                                                         
NR. 186243 /16.12.2020     

 
 
 
 
                                                                                             

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al SC Piete si Targuri SRL Craiova 
pe anul 2020  

 
 
 
 

Prin adresa nr. 391/09.12.2020, SC Piete si Targuri SRL Craiova,  solicită aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2020. 

 
În urma analizei execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri SRL 

Craiova la data de 30.09.2020, consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020, prin diminuarea atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor cu suma de 
1.008 mii lei. 

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. 3818/2019- 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, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea 
pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31.12.2020 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a poiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova, pe anul 2020. 

 
Primar, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
  
 

                                                             Întocmit, 
 Director executiv adjunct,     
 Lucia Stefan   
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR. 186247 /16.12.2020         
 
 

 
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 2020  
 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 186243/16.12.2020,  

           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. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia şi a Legii 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova prin adresa nr. 9903/13.10.2020, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020.  

Prin H.C.L. nr. 45/14.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe 

şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2020, iar prin H.C.L. nr.  186/25.06.2020 a fost rectificat. 

 Avand in vedere prevederile O.G. nr.26/2013, art.X alin. 4 care prevede posibilitatea 

rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pana la finele exercitiului financiar in situatii 

exceptionale, situatii  rezultate din influentele negative ale pandemiei asupra activitatii pietelor 

care a dus la scaderi considerabile ale veniturilor  ,  in urma analizei executiei bugetare la data 

de 31.10.2020 , propunem spre aprobare  rectificarea   Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC 

Piete si Targuri Craiova SRL, avand in vedere   

imposibilitatea realizarilor veniturilor prevazute in Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 

2020, aprobat prin HCL NR.45/14.02.2020 astfel veniturile totale prevazute in suma de 11.148 

mii lei se vor reduce la suma de 10.000 mii lei. 
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Solicitam acest lucru datorita urmatoarelor masuri care au dus la scaderea veniturilor din 

activitatea pietelor si targurilor din municipiului Craiova: 

 Prin Decretul nr.195/16.032020 a fost aprobata starea de urgenta pe teritoriul 
Romaniei, fiind instituite a serie de masuri care au dus la scaderea veniturilor si incasarilor din 

piete, astfel: 

 -pentru prevenirea raspandirii COVID 19, pe durata starii de urgenta s-a restrans dreptul 

la libera circulatie, impunandu-se prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere pentru 

circulatia in interiorul si intre localitati, ceea ce a dus la scaderea numarului de cumparatori si 

implicit la scaderea numarului de producatori agricoli si agenti economici.. 

  -prin hotararile Comitetului Local pentru situatii de urgenta a Municipiului Craiova, 

activitatea desfasurata in Targul Municipal a fost inchisa pentru sectorul de vanzare a 

produselor second- hand. 

 SC Piețe şi Târguri Craiova SRL a acordat  înlesniri financiare comercianţilor pentru 

desfacerea produselor în pieţe şi în Târgul Municipal Craiova, pentru a-i ajuta să resimtă cât 

mai puţin efectele economice ale măsurilor restrictive impuse de guvern în contextul epidemiei 

de coronavirus. Astfel, prin decizie semnată de administratorul societăţii, s-a stabilit că agenţii 

economici şi producătorii agricoli care vindeau în pieţe pe bază de acord de comercializare să-şi 

plătească facturile pe luna mai până în ultima zi a lunii respective, nu până pe data de 10, ca 

până acum, fapt ce a dus la diminuarea veniturilor din facturarea penalitatilor. 

 N-au fost uitaţi nici deţinătorii de contracte de închiriere a unor spaţii sau terenuri din 

pieţe şi din Târgul Municipal Craiova. În măsura în care activităţile lor economice au fost 

întrerupte total sau parţial în urma deciziilor emise de autorităţile publice şi dacă au deţinut 

certificate pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri, aceştia au putut solicita ca plata chiriei pe perioada stării de urgenţă să fie efectuată din 

garanţia de bună execuţie pe care o au constituită. Acest lucru a dus la scaderea veniturilor din 

chirii dar si a majorarilor aferente facturilor lunare, percepute pentru neachiarea la scadenta. 

 -Tinand cont de contextual restrictiilor cauzate de pandemie, SC Piețe şi Târguri Craiova 

SRL nu a  mai putut organiza în acest an obişnuita piaţă de miei înaintea sărbătorilor Pascale, 

dar nici piete volante. 

 -O alta masura prevazuta in  decret a fost restrictionarea accesului in halele pietelor, 

acesta desfasurandu-se pe o singura usa de intrare si una de iesire, ceea ce a dus la 

micsorarea fluxului de cumparatori si implicit a numarului de producatori agricoli si agenti 

economici. 
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 -Totodata s-a impus pastrarea distantei sociale intre comercianti, ceea ce a dus la 

scaderea gradului de ocupare a meselor din pietele administrate de societate. 

    Prin Hotarare nr.52/2020 transmisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgența 
s-a dispus ca piețele care funcționează în spații închise sa fie închise în perioada  9 noiembrie-04 

decembrie 2020. De asemenea,in aceasta perioada târgurile, piețele mixte și talciocurile au fost 

interzise. Aceasta masura a dus la o scadere substantiala a veniturilor in aceasta perioada, intrucat o 

mare parte dintre producatorii agricoli si comercianti nu au mai desfasuarat activitati comerciale in piete 

din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile . 

Prin Hotararea nr.56/04.12.2020 s-a aprobat reluarea activitatii pietelor agroalimentare 

organizate in spatii inchise, iar prin Ordinul comun al Ministerelor Agriculturii si Dezvolarii  rurale, al 

Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Muncii 

si Protectiei Sociale s-a aprobat Regulamentul privind desfasurarea  activitatii pietelor agroalimentare, 

inclusiv a pietelor volante, pe perioada starii de alerta instiruite pe teritoriul Romaniei.  

Prin acest regulament au fost instituite o serie de masuri suplimentare care se aplica pe durata 

starii de alerta in vederea prevenirii si combaterii efectelor negative a pandemiei de COVID 19, astfel au 

fost necesare efectuarea unor cheltuieli suplimentare in regim de urgenta pentru asigurarea desfasurarii 

activitatii in piete cu respectarea dispozitiilor prevazute in Ordinul sus mentionat, dupa cum urmeaza: 

 -cheltuieli privind afisarea regulilor de acces , de protectie individuala, de distantare fizica, si de 

igiena in locuri vizibile in piete; 

 -cheltuieli privind montarea marcajelor pe pardoseli privind distantarea utilizatorilor pietelor la 

minim 2 metri si stabilirea traseelor pentru circulatia in interiorul pietelor, astfel incat sa fie separate sii 

unidirectionate ; 

 -cheltuieli privind asigurarea dezinfectantilor de maini pe baza de alcool care au fost pusi la 

dispozitie la intrarea in halele agroalimentare utilizatorilor acestora precum si dezinfectanti necesarii 

pentru suprafetele cu produse; 

 -cheltuieli pentru asigurarea protectiei standurilor cu ecrane din material transparent ;etc 

 Masurile restrictive din ordinal mentionat au dus pe de o parte la cresterea cheltuielilor dar si la 

scaderea veniturilor, fiind restrictii privind accesul si circulatia in interiorul pietelor care au dus la scadea 

numarul de cumparartori, ceea ce implicit au  dus  si la scaderea numarului de comercianti. 

SC Piete si Targuri Craiova SRL  a fost nevoita sa faca o serie de cheltuieli neprevazute 

pentru combaterea raspandirii virusului COVID 19, astfel: s-au achizitionat masti si manusi de 

protectie  pentru salariati, alcool sanitar, gel dezinfectant, detergenti in cantitati considerabil mai 

mari, lampi cu ultraviolete pentru igienizarea spatiilor comerciale si a birourilor, termoscanere, 

indicatoare de distantare, etc.  

Cu toate aceste,  in urma analizei executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 

31.10.2020, SC Piete si Targuri Craiova SRL a reusit sa realizeze  economii la articolele de 
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cheltuieli prevazute in anexa 2 la bugetul de venituri si cheltuieli, acest lucru perminand  

scaderea cheltuielilor de la suma de 10.140 mii lei prevazuta initial,  la suma de 8.992 mii lei, 

mentinandu-se profitul brut de 1.008 mii lei preconizat a se realiza, prin scaderea sumelor 

prevazute de la majoritatea articolelor de cheltuieli, exceptie facand urmatoarele articole de 

cheltuieli ce necesita suplimentarea fondurilor cu sume de la capitolele la care s-au realizat  

economii, dupa cum urmeaza: 

În cadrul capitolului A ”Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 
            -la titlul A1, litera d)“Cheltuieli privind energia si apa”  , este necesara suplimentarea 

prevederii bugetare cu suma de 25 mii lei, avand in vedere cresterea consumului cu energie 

electrica, termica si apa. 

- la titlul A2, litera b)“Cheltuieli cu chiriile ”- este necesara suplimentarea prevederii 

bugetare cu suma de 2 mii lei,  avand in vedere Actul additional nr.6 la contractul nr.561/2016  

prin care s-a inchiriat spatiul situat in str. Dimitrie Gerota, nr.7, in suprafata de 86.18 mp, fiind 

necesar inca un grup sanitar in acesta locatie datorita nevoii comerciantilor si cumparatorilor de 

a respecta normele de igiena,  ceea ce a dus la cresterea facturii de chirie catre  RAT Craiova 

SRL. 

- la titlul A3, litera j) “Alte cheltuieli” este necesara suplimentarea prevederii bugetare cu 

suma de 23 mii lei,  avand in vedere  cresterea cantitatii de deseuri colectate din piete si implicit 

crestea valorii facturilor emise de S.C. SALUBRITATE S.R.L. 

În conformitate cu anexele nr. 1 si 2 cat si a fundamentarii ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 

           - mii lei - 

Denumire indicatori Buget H.C.L 
186/2020 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

VENITURI TOTALE 11.148,00 -1.148,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 
CHELTUIELI 
TOTALE 

10.140,00 -1.148,00 8.992,00 9.442,00 9.891,00 

PROFIT/PIERDERE 1.008,00 0,00 1.008,00 1.058,00 1.109,00 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare  Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, urmatoarele: 

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

S.R.L. pe anul 2020, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2020 

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 45/14.02.2020. 

        Pt. Director executiv,                                                Director executiv adj.,                
         Daniela Militaru                                                               Lucia Ştefan                  
 







MUNICIPIUL CRAIOVA                                 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 187787/ 18.12.2020 
                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 _ Referatul de aprobare nr. 186243/16.12.2020,               

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 186247/16.12.2020 privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2020, 

− H.C.L. nr. 56/08.02.2016, 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, adresa 9903/2020, H.C.L. nr. 45/14.02.2020,modificata,  

− Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art 

129 alin 2 coroborat cu  art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ, 

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

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr 186247/16.12.2020 privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2020,mandatarea 
domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., să voteze rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. pe anul 2020 si  modificarea in mod corespunzator a  HCL nr. 45/14.02.2020. 

 
Director Executiv            Intocmit 

Mischianu Ovidiu                                                           C.J Lia Toncea  Martha 
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