
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                        PROIECT   

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

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.19655/2015 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri 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, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe 
anul 2015, art.6 din Ordonanţa 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 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. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L., pentru 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. 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. 19655/04.02.2015      
 
 

R A P O R T 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2015  

la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL 
 
În conformitate cu prevederile art. 19 din  Legea privind finanţele publice locale 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 6 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 

47/2014,  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, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a transmis spre aprobarea 

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

În anul 2014 SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului în bugetul 

de venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de  7.965,00 mii lei, din care: venituri 

din exploatare în sumă de 7.960,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 5,00 mii lei; 

iar pentru anul 2015 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 7.867,00 mii lei, 

din care: venituri de exploatare în sumă de 7.862,00 mii lei şi venituri financiare în 

sumă de 5,00 mii lei. 

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2014 de către SC Pieţe şi 

Târguri Craiova SRL, acestea au fost în sumă de 7.267,00 mii lei, din care: cheltuieli de 

exploatare în sumă de 7.267,00 mii lei; iar pentru anul 2015 a propus spre realizare 



                                                                                                                                                    

cheltuieli totale în sumă de 7.760,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă 

de 7.750,00 mii lei şi cheltuieli financiare în sumă de 10 mii lei. 

În consecinţă, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului 2014 un 

profit în sumă de 698,00 mii lei, iar pentru anul 2015 a propus realizarea unui profit în 

sumă de 107,00 mii lei. 

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

de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, s-a constatat că sunt respectate prevederile 

art. 49 din Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 cu privire la nivelul 

cheltuielilor salariale şi numărul de personal, agentul economic înregistrând profit în 

anul financiar 2014, iar nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut pentru anul 2015 este 

mai mare decât cel din anul precedent conform indicelui mediu de creştere a preţurilor 

prognozat pentru anul 2015.  

 În conformitate cu anexele 1-8 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2015, al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL se prezintă astfel: 

                                                                                                                                          - mii lei 
- 

Denumire indicatori 
Realizat 
2014 

Propuneri 
2015 

Estimări 
2016 

Estimăr
i 2017 

VENITURI TOTALE 7.965,00 7.867,00 8.103,00 8.322,0
0 

CHELTUIELI TOTALE 7.267,00 7.760,00 7.993,00 8.209,0
0 

PROFIT/PIERDERE 698,00 107,00 110,00 113,00 
  
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, bugetul de venituri şi 

cheltuieli la SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2015, conform anexei.  

 

 

PRIMAR, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

Director executiv, 
Nicolae Pascu 
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