
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  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 2022 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în şedinţa 
extraordinară din data de 03.06.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.103065/2022, raportul nr.103126/2022 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.103191/2022 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pe anul 2021; 
           În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 şi alin.4 din Ordonanţa Guvernului 
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, cu modificările și completările 
ulterioare şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.132, art.139 alin.3 lit.a, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2022, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2022. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2022. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 

                   PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguța VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 

 
 



1 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                         
SERVICIUL BUGET                                                                                         
NR. 103065/03.06.2022     

 
 
 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, 
pe anul 2022  

 
 
 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 8080/02.06.2022, prin care SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL,  solicită aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2022; 

- art. 10, alin. 2 şi art. 6, alin. 3 din O.G. 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, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma analizei stadiului de implementare a programului de investiţii, dotări şi sursele 

de finanţare la zi, SC Pieţe şi Târguri  Craiova SRL  consideră necesară rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, prin modificarea Anexei nr. 4 la Bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat pentru anul 2022, prin suplimentarea surselor de finanţare a investiţiilor şi 

a cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii cu suma de 8,00 mii lei.  

De asemenea, în urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.04.2022, SC Pieţe şi 

Târguri  Craiova SRL propune modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

prin suplimentarea veniturilor  cu suma de 920,00 mii lei, a cheltuielilor cu suma de 900,00 

mii lei şi a profitului brut cu suma de 20,00 mii lei.  
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Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 şi art. 6, alin. 3 din O.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile OMF 

nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136,  art. 

196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea 

pe ordinea de zi a şedinţei de îndată din data de 03.06.2022 a Consiliului Local al 

Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022. 

 
Primar, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
  
 

 
                                                              
 

Întocmit, 
                          Pt. Director executiv, 
                              Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR. 103126/03.06.2022         

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

al S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 
pe anul 2022  

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103065/03.06.2022,  

           În conformitate cu 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 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici de 

subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, iar în 

baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administraţiei publice 

centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori 

economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor 

bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării 

acestora sau să le aprobe, după caz.  

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe 

anul 2022, precum şi necesitatea asigurarării condiţiilor pentru deschiderea Pieţei Chiriac, 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova prin adresa nr. 8080/02.06.2022, propunerea de rectificare,  în 

regim de urgenţă, a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.  

Prin H.C.L. nr. 58/28.02.2022 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2022. 

Analizând execuţia bugetară la data de 30.04.2022, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

propune spre aprobare  rectificarea   Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  SC Pieţe şi 
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Târguri Craiova SRL, prin virarea unor sume rezultate din economiile rămase urmare 

achiziţiilor de obiective noi de investiţii şi suplimentarea valorii obiectivelor existente, 

potrivit notei de fundamentare ataşate. 

 În consecinţă, SC Pieţe şi Târguri Craiova propune spre aprobare  modificarea 

Anexei nr.4 la Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

             mii lei 

INDICATORI 
Aprobat an 2022 prin 

HCL 58/2022 
Influenţe (+/-) Rectificat an 2021 

SURSE DE FINANŢARE A 
INVESTIŢIILOR, din care: 

2.525,00 8,00 2.533,00 

Surse proprii, din care: 
1.406,00 8,00 1.414,00 

a) - amortizare 
178,00 0,00 178,00 

c) – profit 2019 
416,00 0,00 416,00 

d) – profit 2020 
32,00 0,00 32,00 

e)-profit 2021 
183,00 4,00 187,00 

f)-profit 2022 79,00 0,00 79,00 

g) – alte rezerve    

j)-capitalizare dividende 2019 335,00 0,00 335,00 

k) capitalizare dividende 2021 183,00 4,00 187,00 

Alocaţii de la buget    

Credite bancare, din care: 1.119,00 0,00 1.119,00 

a) - interne 1.119,00 0,00 1.119,00 

b) - externe    

Alte surse, din care:     

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din 
care: 

2.525,00 8,00 2.533,00 

Investiţii în curs, din care: 2.113,00 0,00 2.113,00 

Modernizare Piata Brazda lui Novac(SF) 32,00 0 32 

Modernizare hale preambalate 
P.Brazda (SF) 

10,00 0 10 

Modernizare Piata Ciuperca ( PT, DE si 
executie) 

670,00 0 670 

Piata Brazda lui Novac ( PT 1.400,00 0 1400 
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+DE+executie) 

Modernizare hale preambalate P 
Brazda ( PT+DE+executie) 

1,00 0 1 

Dotări (alte achiziţii de imobilizări 
corporale) 
 

412,00 8 420 

 Sistem automat de parcare prevazut 
cu bariere Piata Centrala  
 

135,00 0 135 

Centrale termice-2 buc 
 

15,00 0 15 

Cabina paza Targ 1 Mai 
 

7,00 0 7 

Camere frigorifice/Dulapuri 
refrigerare/Dulapuri congelare 
 

60,00 -1 59 

Inregistrare marca OSIM 0,00 5 5 

Mobilier vanzare produse 
agroalimentare 
 
 

50,00 0 50 

Echipamente frigorifice ( vitrine, 
rafturi, agregate) 
 

100,00 0 100 

Licenta programe Gestwin/Gesttouch 0,00 4 4 

Echipamente vanzare, cantarire, 
gestiune si fiscalizare 
 

40,00 0 40 

Masina de spalat cu apa cu presiune  
 

5,00 0 5 

  

 În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.04.2022, SC Pieţe şi Târguri 

Craiova SRL propune spre aprobare  rectificarea   Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC 

Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2022 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 

920,00 mii lei, de la suma de 12.264,00 mii lei la suma de 13.184,00 mii lei ;  a 

cheltuielilor cu suma de 900,00 mii lei de la suma de 12.064 mii lei la suma de 12.964,00 

mii lei, precum şi a profitului brut cu suma de 20,00 mii lei de la suma de 200,00 mii lei la 

suma de 220,00 mii lei.   
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 SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL menţionează  faptul că în urma acestei rectificări va 

avea loc o creştere atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor, datorită necesităţii achiziţiei de 

marfă destinată vânzării. 

La sursa de finanţare -Venituri din exploatare –la lit. b)-venituri din vânzarea 

mărfurilor SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL prevedere realizarea unui venit suplimentar în 

valoare de 920,00 mii lei. 

În ce priveşte suplimentarea cheltuielilor cu suma de 900,00 mii lei şi virările de 

credite bugetare, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL precizează, următoarele : 

 

-la  capitolului A ”Cheltuieli cu bunuri şi servicii” este necesară suplimentarea   

prevederii bugetare cu suma de 867,00 mii lei  ca urmare a diversificării activităţii ; 

-la capitolul B “Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” este necesară 

suplimentarea prevederii bugetare ca urmare a creşterii impozitelor/taxelor locale 

datorate reevaluării cu suma de 33,00 mii lei . 

 

 -SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL menţionează că la titlul A3,litera i)-i2) –Cheltuieli 

privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul este necesară majorarea cu suma de 

3,00 mii lei ca urmare a adaugării programelor de gestiune necesare –activităţii de 

vanzare cu amanuntul, iar la capitolul B –litera-f “Cheltuieli cu impozite, taxe şi 

varsaminte asimilate” este necesară suplimentarea prevederii bugetare ca urmare a 

creşterii impozitelor/taxelor locale datorate reevaluării cu suma de 33 mii lei. Aceste 

creşteri, în sumă de 36,00 mii lei vor fi acoperite prin diminuarea titlului A1 litera c) –

« Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar «.  

  

- De asemenea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL precizează că la titlul A3-litera j )-Alte 

cheltuieli – este necesară suplimentarea cu 140,00 mii lei datorată următoarelor 

influenţe (creşterea cheltuielilor de  salubritate ca urmare a adăugării unui nou PCTL cât 

şi de creşterea tarifului acestui serviciu încă din luna martie 2022, alte lucrări de servicii 

prestate de terţi necesare bunei funcţionări a pieţelor şi târgului Municipiului Craiova. 

Această creştere în sumă de 140,00 mii lei va fi acoperită prin diminuarea cu aceeaşi 

sumă a Titlului A2 litera a)-cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile. 
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 În conformitate cu anexele nr. 1, 2  şi 4 cât şi a fundamentării ataşate, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, pe anul 2022, al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 

 - mii lei - 
Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
58/2022 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

VENITURI TOTALE 12.264,00 +920,00 13.184,00 12.424,00 12.524,00 
CHELTUIELI TOTALE 12.064,00 +900,00 12.964,00 12.224,00 12.324,00 
PROFIT/PIERDERE 200,00 +20,00 220,00 200,00 200,00 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 şi alin. 4 din 

O.G. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii 

bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de  art. 196, alin. 1, lit. a, din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, propunem spre aprobare  Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L. pe anul 2022, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L. pe anul 2022. 

 

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 58/28.02.2022. 

 
Pt. Director executiv, Întocmit, 

Daniela Militaru 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

       Data: 
       Semnătura: 

Inspector Venus Bobin  
Îmi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea  
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
  Data: 
  Semnătura: 

 



mii lei

9=7/5 10=8/7
0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 12264 13184 107,5016 12424 12524 94,24 100,80

1 2 12263 13183 107,5022 12423 12523 94,23 100,80
a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare

3

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  
vigoare 4

2 5 1 1 100 1 1 100,00 100,00

3 6

II 7 12064 12964 107,4602 12224 12324 94,29 100,82

1 8 12054 12954 107,4664 12164 12264 93,90 100,82

A. 9 3353 4220 125,8574 3390 3418 80,33 100,83

B. 10 1571 1604 102,1006 1583 1596 98,69 100,82
C. 11 6908 6908 100 6959 7013 100,74 100,78

C0
Cheltuieli de natură 
salarială(Rd.13+Rd.14) 12 6578 6578 100 6629 6682 100,78 100,80

C1 ch. cu salariile 13 5748 5748 100 5793 5840 100,78 100,81

C2 bonusuri 14 830 830 100 836 842 100,72 100,72

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care:
15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 
disponibilizarilor de personal 16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat 
si a altor organe de conducere si control, 
comisii si comitete

17 200 200 100,00 200 200 100,00 100,00

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 
asimilatecheltuieli cu personalul, din care:

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  
(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

%       
Estimări 
an 2023

Estimări 
an 2024

%

1 2

ANEXA

 S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2022

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT AL

INDICATORI Nr. rd.
Aprobat 

an curent 
prin 

Buget 
rectificat 
an curent 



C5
Cheltuieli cu contributiile datorate de 
angajator

18 130 130 100,00 130 131 100,00 100,77

D. 19 222 222 100,00 232 237 104,50 102,16

2 20 10 10 60 60 0,00 0,00

3 21 0,00 0,00

III 22 200 220 110,00 200 200 90,91 100,00

IV 23 32 35 109,38 32 32 91,43 100,00

V
24 168 185 110,12 168 168 90,81 100,00

1 25 10 10 100,00 10 10

2 26

3 27

4

28

5 29

6
30 158 175 110,76 158 158 90,29 100,00

7

31

8

32 79 88 111,39 79 79 89,77 100,00

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% 
din profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui 
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 
operatorului economic în exerciţiul  financiar de 
referinţă 
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 
local în cazul regiilor autonome, ori dividende 
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 
integral sau majoritar de stat, din care: 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 
care:
Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 
prevăzute de legeAcoperirea pierderilor contabile din anii 
precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 
precum şi pentru constituirea surselor necesare 
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 
împrumuturAlte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 
de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare



a) 33

b) 33a 75 84 112,00 75 75 89,29 100,00

c) 34 4 4 100,00 4 4 100,00 100,00

9
35 79 87 110,13 79 79 90,80 100,00

VI 36

VII 37

a) 38

b) 39

c) 40

d) 41

e) 42

VII
I 43 2525 2533 100,32 257 257 10,15 100,00

1 44

alocaţii bugetare aferente plăţii 
angajamentelor din anii anteriori 45

IX 46 2525 2533 100,32 257 257 10,15 100,00

X 47

1 48 116 119 102,59 116 116 97,48 100,00

2 49 111 113 101,80 111 111 98,23 100,00

3
50 4938,44 4851,03 98,23 4976,73 5016,52 102,59 100,80

4

51 4938,44 4851,03 98,23 4976,73 5016,52 102,59 100,80

5
52 110,48 116,66 105,60 111,92 112,82 95,93 100,80

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură 
salarială * 

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 
determinat pe baza cheltuielilor de natura 
salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului 
de stat **

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 
care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 
Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursă proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 
EUROPENE,   din care

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local
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53 110,48 110,48 100,00 111,38 112,28 100,81 100,81

7
54

8
55 983,69 983,31 99,96 983,90 984,03 100,06 100,01

9 56 31,00 31 100,00 0 0 0,00 0,00

10 57 200,00 200,00 100,00 198 198 99,00 100,00

Plăţi restante

Creanţe restante

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculat cf Legii anuale a 
bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse 
finite/persoana)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        
(Rd.7/Rd.1)x1000

PT. Director executiv

Daniela Militaru



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 103191/ 03.06.2022 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 103065/03.06.2022, 

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 103126/03.06.2022 
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri 
Craiova SRL pe anul 2022, 

-Potrivit art. 10 alin. 2 din OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari 
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si 
completarile ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii 
bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de 
fundamentare a acestuia, Legea 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, HCL 
58/2022, art. 129 coroborat art. 196 alin (1), lit.a  din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 103126/03.06.2022 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri 

Craiova SRL pe anul 2022 si modificarea in mod corespunzator a HCL 58/2022. 

  

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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