
                                                                                                                                                    

MUNICIPIULUI  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 2013 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 06.08.2013; 
Având în vedere raportul nr.115595/2013 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova  S.R.L., pe anul 2013; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi 
Ordinului Ministerului Finanţelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat şi completat;  
          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. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 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. 115595/01.08.2013      
 
 

R A P O R T 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2013 

la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  

 
           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. 173/25.04.2013 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. 

Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2013. 

Ulterior, prin adresa nr. 17426/31.07.2013, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a 

transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea prin virare 

de credite a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, în conformitate cu 

prevederile art. 49 al Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 

2013 şi OMF nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 

venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.  

          În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2013, este necesară 

rectificarea prin virare de credite a bugetului de venituri şi cheltuilei al S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L., după cum urmează: 

 -la cheltuielile privind combustibilii este necesară suplimentarea ecastora cu 

suma de 5 mii lei, prin diminuarea cheltuielilor cu reclama şi publicitatea cu aceiaşi 

sumă; 

 -la cheltuielile cu obiecte de inventor este necesară suplimentarea acestora cu 

25 mii lei în scopul achiziţionării a 10 toalete ecologice pentru dotarea pieţei mixte din 



str. Caracal, nr. 172B, prin diminuarea cheltuielilor cu reclama şi publicitatea cu suma 

de 5 mii lei, a cheltuielilor cu materialelel de întreţinere cu suma de 10 mii lei şi alte 

cheltuieli cu servicii executate de terţi cu suma de 10 mii lei; 

 -la cheltuielile cu majorările şi penalităţile este necesară suplimentarea acestora 

cu suma de 10 mii lei, prin diminuarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor 

corporale şi necorporale cu aceiaşi sumă. 

         Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

se prezintă astfel: 

            - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
173/2013 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2014 

Estimări 
2015 

VENITURI TOTALE 7.895,00 0,00 7.895,00 8.179,00 8.498,00 

CHELTUIELI TOTALE 7.778,00 0,00 7.778,00 8.058,00 8.372,00 
PROFIT/PIERDERE 117,00 0,00 117,00 121,00 126,00 

 

 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea prin virare 

de credite, a bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  pe 

anul 2013, conform anexelor 1,2 şi a fundamentării ataşate.  

 În mod corespunzător se modifică HCL nr. 173/25.04.2013. 

 

PRIMAR, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
                                                             Director executiv,                                                          
                                                                 Nicolae Pascu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
NR. 115595/01.08.2013      
 
 

R A P O R T 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
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la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  
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rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ca urmare a rectificării bugetului de stat, 
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Prin HCL nr. 173/25.04.2013 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. 
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 -la cheltuielile cu obiecte de inventor este necesară suplimentarea acestora cu 
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str. Caracal, nr. 172B, prin diminuarea cheltuielilor cu reclama şi publicitatea cu suma 

de 5 mii lei, a cheltuielilor cu materialelel de întreţinere cu suma de 10 mii lei şi alte 

cheltuieli cu servicii executate de terţi cu suma de 10 mii lei; 
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Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
173/2013 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2014 

Estimări 
2015 

VENITURI TOTALE 7.895,00 0,00 7.895,00 8.179,00 8.498,00 

CHELTUIELI TOTALE 7.778,00 0,00 7.778,00 8.058,00 8.372,00 
PROFIT/PIERDERE 117,00 0,00 117,00 121,00 126,00 

 

 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea prin virare 

de credite, a bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  pe 
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 În mod corespunzător se modifică HCL nr. 173/25.04.2013. 

 

PRIMAR, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
         Director executiv,                                Şef serviciu,        Întocmit, 
             Nicolae Pascu                               Daniela Militaru        insp. Venus Bobin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.B./2 ex 
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