
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                                                      PROIECT  

  HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMO 

CRAIOVA S.R.L, pe anul 2015 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 12.02.2015; 

Având în vedere raportul nr.21100/2015 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2015; 

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, art.28 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, Legii nr.186/2014 privind bugetul de 
stat pe anul 2015 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia;  
          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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe 
anul 2015, conform anexei 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. TERMO 
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. 21100/05.02.2015 
 

 

RAPORT 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2015  

la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. 

 
 
 

          În conformitate cu prevederile art. 19 din  Legea privind finanţele publice 

locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a art.28 din Legea nr. 

329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu 

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, bugetele de venituri şi cheltuieli 

ale operatorilor economici de subordonare locală se aprobă de către Consiliul Local. 

În conformitate cu Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 şi 

OMF nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare, S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. a transmis spre aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2015. 

 La finele anului 2014 S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. a realizat venituri totale în 

sumă de 80.931,00 mii lei, din care: 80.929,00. mii lei venituri din exploatare, 2,00 mii 

venituri financiare, iar pentru anul 2015 a propus spre realizare o creştere a veniturilor 

totale cu un procent de 136,076 %, respectiv venituri în sumă de 110.128,00 mii lei, din 

care: 110.101,00. mii lei venituri din exploatare, 27,00 mii venituri financiare. 

 Cheltuielile totale efectuate în anul 2014 au fost în sumă de 127.911,00 mii lei, 

din care:127.879,00 mii lei cheltuieli de exploatare, 32,00 mii lei chetuieli financiare, 

iar în anul 2015 a propus spre realizare o scădere a cheltuielilor totale cu un procent de 



                                                                                                                                                    

85,9535 % ,respectiv cheltuieli în sumă de 109.944,00 mii lei, din care:109.914,00 mii 

lei cheltuieli de exploatare, 30,00 mii lei chetuieli financiare. 

În consecinţă, S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.  a realizat la finele anului 2014 o 

pierdere în sumă de  46.980,00 mii lei, iar pentru anul 2015 a propus realizarea unui 

profit în sumă de 184,00 mii lei. 

 Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 prezentată 

de către S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. s-a constatat că pentru anul 2015 numărul de 

personal prevăzut în organigramă este de 760 persoane, iar cheltuielile de personal se 

încadrează conform Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015, art.49, 

punctual (1), în care se precizează că “operatorii economici pot majora cheltuielile cu 

salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de 

venituri şi cheltuieli cel mult cu indicele mediu de creştere a preţurilor prognozat 

pentru anul 2015”. 

 În conformitate cu anexele 1-12 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2015, al S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. se prezintă astfel: 

 - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Realizări 2014 
(preliminat cf 

execuţie bugetară la 
31.12.2014) 

Propuneri 
2015 

Estimări 
2016 

Estimări 
2017 

TOTAL 
VENITURI 

80.931,00 110.128,00 111.354,00 112.445,00 

TOTAL 
CHELTUIELI 

127.911,00 109.944,00 111.165,00 112.254,00 

PROFIT/PIERDE
RE 

-46.980,00 +184,00 +189,00 +191,00 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, bugetul de venituri şi 

cheltuieli la S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.pe anul 2015, conform anexei. 

PRIMAR, 
Lia Olguţa Vasilescu 

                                                           DIRECTOR EXECUTIV,                                               
                                                     Nicolae Pascu                                                
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    

 
































































