
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
                                                      PROIECT 

  
                 

                HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE 

CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.05.2013; 

Având în vedere raportul nr.75462/2014 întocmit de Direcţia Economico - 
Financiară  prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2014; 

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, art.27, alin.4 din Legea contabilităţii 
nr.82/1991, republicată, şi art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene, 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 situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, note 

explicative la situaţiile financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxurilor de numerar ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe 
anul 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico – Financiară şi S.C. 
SALUBRITATE 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. 75462/22.05.2014 

R A P O R T 
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale 

ale S.C.  SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 
pe anul 2013 

 
          În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile anuale ale 

instituţiilor publice definite conform prevederilor actului normativ mai sus menţionat se 
supun spre aprobare consiliilor locale înainte de a fi depuse la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice. 

         În conformitate cu prevederile art. 27, alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea 
contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor art. 3, alin. 2 

din OM.F.P. nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu 
directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare 
anuale simplificate se compun din: bilanţ, cont de profit şi pierdere, note explicative la 
situaţiile financiare anuale simplificate şi opţional se pot întocmi situaţia modificărilor 
capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. 

         Conform adresei nr. 5781/2014, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis 
Consiliului Local Craiova situaţiile financiare anuale însoţite de raportul de gestiune al 
societăţii pe anul 2013, raportul de audit al situaţiilor financiare pe anul 2013, în care 
sunt prezentate succint veniturile şi cheltuielile efectuate de societate. 

          Din analiza situaţiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în 
anul 2013 venituri totale în valoare de 35.195.429 lei, iar cheltuielile aferente anului 
2013 au fost de 31.651.456 lei, înregistrând un profit brut de 3.543.973 lei. 

          Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză şi aprobare situaţiile 
financiare anuale aferente anului 2013 ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. anexate 

la acest raport, astfel: 
 -bilanţ; 
 -cont de profit şi pierdere;  
 -note explicative la situaţiile financiare; 

-situaţia modificărilor capitalului propriu; 
-situaţia fluxurilor de numerar. 

 
PRIMAR 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Nicolae Pascu 
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