
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PROIECT 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 2014 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014; 

Având în vedere raportul nr.132134/2014 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 
2014; 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe 
anul 2014, Ordonanţei Guvernului 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 şi 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli;  
          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 
2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2014. 

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, 
 Lia – Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
NR. 132134/18.09.2014      
 
 

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

pe anul 2014  

la R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 

 
       În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, art. 19, 

alin.2, cu modificările şi completările ulterioare, 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, precum 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,  

operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de 

venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 4, din motive temeinic justificate.  

Prin HCL nr. 67/14.02.2014 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova pe anul 2014. 

Prin adresa nr. 14037/17.09.2014, R.A.A.D.P.F.L. Craiova a transmis spre 

aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2014 prin suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 1.050 

mii lei.  

Rectificarea bugetului s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 49 al Legii 

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

precum şi Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi OMF nr. 

2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.  

 În conformitate cu anexele 1, 2, 4 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri 

şi cheltuieli, pe anul 2014, al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, se prezintă astfel: 

 



 
 
           - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
67/2014 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2015 

Estimări 
2016 

VENITURI TOTALE 23.710,00 1.050,00 24.760,00 24.730,00 25.792,00 
CHELTUIELI TOTALE 23.535,00 1.050,00 24.585,00 24.547,00 25.603,00 

PROFIT/PIERDERE 175,00 0,00 175,00 183,00 189,00 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli la R.A.A.D.P.F.L. Craiova pe anul 2014, conform anexei. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 67/14.02.2014. 

 

PRIMAR, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
                      Director executiv,                     Şef serviciu,                           Întocmit, 
                    Nicolae Pascu               Daniela Militaru              insp. Venus Bobin 
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R,A,A.D,P.F.L. CRAIOVA
- coNstLtuL DE aDMIN|STRATIE -

Consiliul de Administratie al RAA D P F L CRAIOVA, nurnii prin
HoEdrea Consiliului Local al Municipiului Cziova N 127127 432014
inirunit in eedinia odinara dirt dala de 19 August 201 4

Avand tn vederc refe|atul tir. 14037/17 09 2014 prlvind rcctificarea
Bugelullide Veniilrl 9i Cheltuleli pentru anul2013

PRESEDINTE,

HoTARAREA NR. 1'11117.09.2014

HOTARASTE

SECRETAR,

Ad. t Se aprcbd'reciificatea Bugelului de Venituri ti Cheltule a
R.A.A.D.P.F.L. c;iova penru anul201, confom anexelor ce fac pade d n

Art. 2 Se inainteaze prczenta hoia|arc catrc Consillul Local al
L,lu n icipiului Cmiova in v€derea aprcberii

.4r1 3 Dkeciotul General, Dircctorul Tehnic, Contabilul Sef
Compartimeniele funclionalo 9i Sectoarcle de activitate djn subordrne vor
duce la indeDlinire prevederile pfezentei hotararl

LEGALIPela EIiz6,:lvdd;lina Dobre-rr${f,er-oEsos
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NOTA DE FUNDAMENTARE
Pivind recif;carea Bugetului de Venituri si cheltuieli

al R A A.D P.F.L. Crciova pe anul2014

R.A.A.D.P F L craiova este operatorul economic aflat in

subordinea consiliului LocalaL municipiului craiova' fiind infiintat in baza

Hoterarli Consiliului Local al l,4unicipiului Craiova nr' 1411995' al cerui

Buget de Venituri 9i Cheltuieli este aprobat de cefte Consiliul Local al

municipiululCraiova

Astfel, Bugeiul de Venlturi 9i Cheltuieli penifu anul 2014 a fost

apfobat prin Hot;rarea Consiliului Local al Municipiului craiova

t\t .67 114.O2.2O14

La f inele tr imestrului l l  al  anului 2014 RAADPFL Craiova a

prognozat in Bugetul de Venliuri 9i Cheltuieli' venituri in cuanium de

10.102 mii  lei  $i a teal izai in balanla de veri f icare de la 30'0620T4

venituride 10.609 mii  lei

Se poate observa o cre9tere a venitu Lor fala de cele planificate cu

507 mli lei .

Plecand de la aceasia depiiire a veniturilor de 507 mii lei $i

prognozand pentru semestrul ll al anului 2014 acelali trend crescetor al

acestora, solicitam o tectiilcare a bugetului la capitolul venitu'i de 1 050

mii lei .



Ca urmare a acestei rectificiri, venitufile regiei pentru anul 2014

sunt estimate a creste ln al doiLea semestru al anuluj de la 23 710 mji lei

la 24.760 mii lei .

Se solicite modificatea sumei alocate cheltuielilor de la 23 535 mil

lei la 24.585 mli  leidin urmatoarele considefente:

1. Avand in vedere ca pin Hoierarea Consiliului Local al

l\,4unicipiulul Ctaiova nt 426:2A.0A2A14 s-a aprobat contractul de

mandat pentru membrii Consillului de adrninistr4ie conform OUG

nr.109/2011 siabilindu-se totodatd Sio remuneratie de 1680 lei/ brut

se impune majotarea cheltuielitor aferente conifactulul de mandat 9i

altor organe de conducere 9i conircl' comisii 9i comitele - capitol dln

B ug etul de Venituti 9i c heliu ieli pe anul2o14 cu suma de 20 miilei

2. Totodate, avand in vedere evolutia economico - fnancia€

favorao la a R.A.A D P F L Craiova ir  arJ'2014 p opJ1em rajorarea

Cap C2 - Bonusuri din Bugetul de Venituri 9i Cheltuieli al regrer pe

anul 2014 cu suma de 298 mii Lei

3. Pentru desfagurarea in bune condilii a activitalii de amenajare

intr4inere, inirumuseiare zone verzi, cat 9i pentru intretlne€a 91

fepararea strizilor cu imbfecaminte din pavaj de piatre bru€' piatre

spar6 9i amestec oplimal din municipiul Craiova se impune

efectuarea unol cheltuieli cu materlale suplimentare fale de cele

prognozate la inceputul anului

Urmafe celor prezentate mal sus propunem rectilicarea Bugetulul

de Venituri gi Cheliuieli cu suma de 1 050,00 mii lei la capitolul Venitui 9l

1.050,00 mii lei la capiiolul Cheliuieli'

aAEcToRGENERAL,
lng. Lungi Floin Gzbriel

CONTABIL SEF,
Ec. Poperu tutiam

y

SEF SERV. FINAN.-CON| ABI LITATE'
Ec. Patru Maina

/8,,,



AUTOR]TATEA ADIIi NETRATIEI PU

Anexa nr'1

PROPUNERI BVC REC'IFICAT RMDPFL CRAIOVA SEPTEI!1BRIE2O14
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\ AUTORITATEAADMINISTRATIE1 PUELICECENTRALE/LOCALE

\gpecrorur6cornomrc RMDPFL cRArovA
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Repa.tlurea pe trimestre a indic.rorllor economico'f inanciad
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