
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

          PROIECT 
                             

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

Transport Craiova, pe anul 2012 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2012; 
          Având în vedere raportul nr.173752/2012 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012; 

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată;  
           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 
Transport Craiova, pentru anul 2012, conform anexei care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2012. 

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

 
 
 

 
          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
            PRIMAR,            SECRETAR, 

      Lia - Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
NR.173752/12.12.2012      
 
 

R A P O R T 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2012 
la REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA  

 
 

           În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, art. 19, 
alin.2, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ca urmare a rectificării bugetului de stat, 
precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituţiilor publice, în funcţie 
de subordonarea acestora. 
 

Prin HCL nr. 71/23.02.2012 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 
Regia Autonomă de Transport Craiova pe anul 2012, ulterior fiind modificat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.235/29.11.2012. 

Regia Autonomă de Transport Craiova, prin adresa nr. 100/11120/2012, a 
transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2012. 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2012, al Regiei Autonome de Transport 
Craiova se prezintă astfel: 
            - mii lei - 

Denumire indicatori 
Buget  

HCL 235/2012 
Influenţe 

+/- 
Buget după 
rectificare 

TOTAL VENITURI 42.525,00 583,00 43.108,00 
TOTAL CHELTUIELI 42.425,00 583,00 43.008,00 

PROFIT 100,00 0,00 100,00 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre rectificare, bugetul de venituri 
şi cheltuieli la Regia Autonomă de Transport Craiova pe anul 2012, conform anexei  şi a 
fundamentării ataşate.  
 În mod corespunzător se modifică HCL nr. 71/23.02.2012. 
 

PRIMAR, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
                           Director executiv,                                                 Şef serviciu, 
                          Nicolae Pascu                                                  Daniela Militaru   
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Va rugam sa includeti pe " Ordinea de zi " a sedintei Consiliului Local al 

Municipiului Craiova in vederea aprobarii rectificarea Bugetului de Venituri si 

Cheltuieli, ai Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012. 

Director General, 

http://www.rat-craiova.ro
mailto:office@rat-craiova.ro


Autoritatea administratiei publice locale PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Agentul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA 
Adresa Craiova ,Str.Calea Severinului nr.23 
Cod fiscal R 2315129 

PROIECT 
BUGETUL DE VENITURI ST CHELTUIELI PE ANUL 2012 

RECTIFICAT 
-mii lei -

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
INDICATORILOR 

PLANIFICAT 2012 
RECTIFICAT 

CF HCL 
235/11.2012 

INFLUENTE 
+ / -

PLANIFICAT 20i: 
RECTIFICAT 

0 1 
01 I.VENITURI TOTALE,din care: 

(rd.02+rd.l2+rd,13) 
42.525 583 43.108 

02 1. Venituri din exploatare 
din care: 

42.025 583 42.688 

03 a) Venituri din activitatea de baza 20 .287 - 20.287 
04 b) Venituri din alte activitati 6 .379 - 6.379 
05 c) Venituri din surse bugetare 

din care: 
13.824 623 14.447 

06 -subventii pe produse si activitati 564 -75 489 
07 - subventii pentru acoperirea 

diferentelor de pret si tarif 
12.701 698 13.399 

08 - transferuri - - -

09 - prime acordate de la bugetul statului - - -

10 - alte sume primite de la bugetul de stat 
consolidat 

559 - 559 

11 d) Venituri din fonduri speciale 1.535 -40 1.495 
12 2. Venituri financiare 500 - 500 
13 3. Venituri extraordinare - - -

14 II. CHELTUIELI TOTALE, 
din care: 

(rd.l5+rd.35+rd.36) 

42.425 583 43.008 

15 1. Cheltuieli pentru exploatare total , din 
care: 

40.825 583 41.408 

16 a) Cheltuieli materiale 13.365 - 13.365 
17 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 19.519 - 19.519 

18 - salarii brute 15.156 - 15.156 

19 - contributii asigurari sociale de stat 3 .153 - 3.153 
20 - ajutor soinaj 76 - 76 
21 - contr ibute asig.soc.pt.sanatate 

conform OUG nr.150/2002 
788 - 788 

22 - alte cheltuieli cm personalul, din care: 346 - 346 
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23 - Fond de accidente si boli 
profesionale+cci+fd. creante+fd handic. 

346 346 

24 c) Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea si provizioanele 

4.900 - 4.900 

25 d) Cheltuieli sociale prevazute de Legea 
nr.571/2003 art.21 alin.3 lit.C 

din care: 

150 - 150 

26 - transferuri sub subventie - - -

27 e) Cheltuieli de protocol 3 - 3 
28 i) Cheltuieli reclama si publicitate 17 - 17 
29 g) Cheltuieli cu sponsorizarea - - -

30 h) Tichete cadou L 193/2006 - - -

31 i) Alte cheltuieli cu tertii 2 .871 583 3.454 
32 - taxa pentru activitatea de exploatare a 

resurselor minerale 
- -

33 - redeventa din concesionarea bunurilor 
publice 

- - -

34 2. Cheltuieli flnanciare 1.600 - 1.600 
35 3. Cheltuieli extraordinare - -

36 III. REZULTAT BRUT 100 - 100 
(proflt/pierdere) 100 - 100 

37 IV. ALTE SUME BEDUCTIBILE 
STABILITE POTRIVIT LEGII 

Din care: 

— M 

38 - fond rezerva - - -

39 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 
ANII PRECEDENTI 

9.710 9.710 

40 VI. IMPOZITE PE PROFIT - -

41 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT 
(potrivit OG nr.64/2001) 

din care: 

— 

42 a) rezerve legale - - -

43 b) acoperirea pierderilor contabile din 
anii precedenti 

9.710 9.710 

44 

c) alte rezerve constitute ca surse 
proprii de finantare, aferente profitului 

rezultat din vanzari active, respectiv 
aferente facilitatilor fiscale la impozitul 

pe profit 
45 d) alte repartizari prevazute de lege - - -

46 e) pana la 10% pentru participarea 
salariatilor la profit 

f) minim 50% varsaminte la bugetul de 
stat sau local, in cazul regiilor autonome, 

- - -
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47 
ori diviclente in cazul societatilor 

nationale, companiilor nationale si 
societatilor cu capital integral sau 

majoritar de stat 
48 g) Profitul repartizat pe destinatiile 

prevazute la lit.a)-f) 
- - -

49 VIII. SURSE DE FINANTARE 6.652 - 6.652 
50 1. Surse proprii 5 .088 - 5.088 
51 2. Alocatii de la buget 1.392 - 1.392 
52 3. Credite bancare - - -

53 - interne - - -

54 - externe - - -

55 4. Alte surse 172 - 172 
56 IX. CHELTUIELI PENTRU 

INVESTITII 
Din care: 

6.652 - 6.652 

57 1. Investitii,inclusiv investitii in curs la 
finele anului 

3 .314 - 3.314 

58 2. Rambursari rate aferente creditelor 
pentru investitii 

3 .338 - 3.338 

59 - interne 3 .338 - 3.338 
60 - externe - - -

61 X. REZERVE - - -

62 I. Rezerve legale - - -

63 II. rezerve statutare - - -

64 III. Alte rezerve - - -

65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE - - -

66 1. Venituri totale 42.525 583 43.108 
67 2. Costuri aferente volumului de 

activitate 
42 ,425 583 43.008 

68 3. Nr.prognozat de personal la finele 
anului 

790 - 790 

69 4. Nr.mediu personal total, din care: 786 - 786 
70 5. Fond de salarii, din care: 15.156 - 15.156 
71 a) fondul de salarii aferente posturilor - - -

72 b) fond de salarii aferente 
conducatorului agentului economic 

potrivit art.7(l) din OUG nr. 79/2008, 
din care: 

52 52 

73 - sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi 
de natura salariala,potrivit art.7(2) din 

OUG nr.79/2008 
74 - premiul anual, potrivit art.7(4) - - -

75 c) fond de salarii aferente personalului - - -
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angajat pe baza de contract individual 
de munca 

76 6. Castigul mediu lunar pe salariat 1,60 - 1,60 
77 7. Productivitatea muncii pe total 

personal mediu(mii lei/persoana) 
(rd.66/rd,.69) -in preturi curente 

54,11 0.74 54,85 

78 8. Productivitatea muncii pe total 
personal mediu (mii lei/persoana) 

(rd.66/rd.69) - in preturi comparabile 

-

79 9. Productivitatea muncii pe total 
personal mediu (unitati fizice/nr.pers.) 

- - -

80 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri 
totale 

cheltuieli totale x 1000 
venituri totale 

997 997 

81 11. Plati restante - total 5.472 - 5.472 
82 - preturi curente 5.472 - 5.472 
83 preturi comparabile 

(rd.83 x indicele de crestere a preturilor 
prognozat) 

5.664 — 5.664 

84 12. Creante restante - total 211 - 211 
85 - preturi curente 211 - 211 
86 preturi comparabile 

(rd.86 x indicele de crestere a 
preturilor prognozate) 

218 218 

- - - -

- - - -

- - - -

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2012 se cuprind si: 
- suma de 5.2 (mii lei), reprezentand indeninizatiile membrilor consiliului de 

administratie; 
- suma de 52 (mii lei), reprezentand drepturile banesti ale Directorului 

General 

Conducatorul compartimentului 
Financiar - contabil 
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R.A.T. CRAIOVA 
CONSILIUL DE ADMINISTRATE 

HOTARAREA NR. 56 /10.12. 2012 

Consiliul de Administratie al R.A.T. Craiova, numit prin Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 13/05.07.2012 si Dispozitia 
nr. 195/10.07.2012 a Primarului Municipiului Craiova, intrunit in sedinta 
extrordinara din data de 10.12.2012; 

Avand in vedere Dispozitia nr. 193 /10.07.2012 a Primarului Municipiului 
Craiova privind numirea Dlui Alin Mihaita Goga in functia de Director General al 
RAT Craiova; 

In baza referatului nr.100/11111/10.12.2012, intocmit de dna Nedelcea 
Olivia - Director Economic, privind rectificarea BVC al RAT Craiova pentru anul 
2012; 

Art.l Se aproba BVC rectificat al RAT Craiova pentru anul 2012, in sensul ca: 
a) Se majoreaza capitolul 1, Venituri cu suma de 583 mii lei, 

respectiv : 
- randul 06 " Subventii pe produse si activitati " se micsoreaza 

cu suma de 75 mii lei 
- randul 07 " Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret 

si tarif " se majoreaza cu suma de 698 mii lei 
- randul 11, punctul d )" Venituri din fonduri speciale " se 

micsoreaza cu suma de 40 mii lei 
b) Se majoreaza cheltuielile cu suma de 583 mii lei, respectiv: 

- randul 31 lit.i) „ Alte cheltuieli cu tertii " se majoreaza cu 
suma de 583 mii lei 

Art.2 Directorul General, Directorul Economic si Serviciul Financiar Contabilitate 
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

HOTARASTE : 

Vizat legalitate, Secretar, 
Ec. Nicoleta Cioboata 
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REFERAT 

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al 
RAT Craiova pentru anul 2012 

Ca urmare a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al 
Primariei Craiova aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.249 din 29.11.2012, la Regia Autonoma de Transport Craiova 
s-a suplimentat cu suma de 583 mii lei, la capitolul I, Venituri. 

Aceasta suma se compune astfel: 
-randul 06 „subventii pe produse si activitati", se micsoreaza 

cu suma de 75 mii lei; 
-randul 07 ,"subv.pt .acoperirea diferentelor de pret si tarif's-a 

majorat cu suma de 698 mii lei, 
-punctul d) rindul 11 "venituri din fonduri speciale"se 

micsoreaza cu suma de 40 mii lei. 
La capitolul Cheltuieli: 

- randul 31 lit i) "alte cheltuieli cu tertii" se majoreaza cu suma 
de 583 mii lei. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus va propunem spre 
aprobare rectificarea B. V. C. pe anul 2012 in sensul majorarii veniturilor 
totale cu suma de 583 mii lei concomitent cu majorarea cheltuielilor cu suma 
de 583 mii lei,conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli anexat. 

A 

DIRECTORECONOMIC 
OLIVIA NEDELCEA 

http://www.rat-craiova.ro
mailto:office@rat-craiova.ro
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