
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

                  PROIECT  
           HOTĂRÂREA NR._______ 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2022 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.175546/2022, raportul nr.179622/2022 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.180290/2022 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 
anul 2022; 
         În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 şi 4 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, modificată şi completată, Legii 
nr.317/2021 privind bugetul de stat, pe anul 2022 şi Ordinului Ministrului Finanţelor 
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.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 Regiei Autonome         
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea            
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2022. 

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 GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                         
SERVICIUL BUGET                                                                                         
NR. 175546/06.10.2022     

 
 
 
 
                                                               

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

al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pe anul 2022  

 
 
 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 34728/04.10.2022, prin care Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova,  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, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 

Craiova  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 

diminuarea cheltuielilor cu investiţiile şi a surselor de finanţare cu suma de 140,00 mii lei.  

De asemenea, în urma analizei execuţiei bugetare la data de 31.08.2022, Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova propune 

modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 prin diminuarea atât a veniturilor, 

cât şi a cheltuielilor cu suma de 1.000 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 ordinare din data de 27.10.2022 a Consiliului Local al 

Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova, 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.  179622/12.10.2022       
 
   

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

al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
pe anul 2022  

 
 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 175546/06.10.2022,  

           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, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 

Craiova a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresa nr.                  

35787/12.10.2022, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022.  
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Facem precizarea că proiectul de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 

Craiova, a fost aprobat prin Hotărârea nr.  113/12.10.2022 în Consiliul de Administraţie al 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

Prin H.C.L. nr. 68/28.02.2022 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 

2022. 

Analizând execuţia bugetară la data de 31.08.2022, Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova propune spre aprobare  

rectificarea   Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prin diminuarea valorii cheltuielilor cu 

investiţiile şi a surselor de finanţare (din creditul propus a fi contractat) cu suma de 

140,00 mii lei, renunţarea la unele obiective de investiţii şi propunerea pentru achiziţie a 

unor obiective noi, potrivit notei de fundamentare ataşate. 

 În consecinţă, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova propune spre aprobare  modificarea Anexei nr.4 la Bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

             mii lei 

  

Nr. 

crt. 
Explicaţii – denumire obiectiv 

Aprobat 

2022 

Influenţe 

+/- 

Rectificat 

2022 

 CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (mii lei) (mii lei) (mii lei) 

1 Mobilier specific expozitie reptile 100,00 0,00 100,00 

2 Achizitie reptile 100,00 -40,00 60,00 

3 Program virtual safari 100,00 -100,00 0,00 

4 Echipamente IT – Autobuz virtual safari 124,00 -124,00 0,00 

5 Autovehicul mortuar second hand 35,00 -35,00 0,00 

6 Diverse si neprevazute 59,00 +25,00 84,00 
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7 Autoutilitara second hand cu 7 locuri si 

bena 

0,00 + 70,00 70,00 

8 Minigater electric 0,00 + 24,00 24,00 

9 Autoutilitara second hand cu 2 sau 3 

locuri si bena 

0,00 + 40,00 40,00 

TOTAL 518,00 -140,00 378,00 

 

 De asemenea, urmare analizei execuţiei bugetare la data de 31.08.2022, Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, datorită 

reducerii activităţii, propune diminuarea veniturilor cu suma de 1.000,00 mii lei, de la 

suma de 58.760,00 mii lei la suma de 57.760,00 mii lei ;  a cheltuielilor cu suma de 

1.000,00 mii lei de la suma de 58.530 mii lei la suma de 57.530,00 mii lei, profitul brut 

rămânând neschimbat în sumă de 230,00 mii lei.   

  

La sursa de finanţare “Venituri din exploatare“ Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova prevede realizarea unui venit mai mic cu 

suma de 1.000,00 mii lei. 

În ce priveşte diminuarea cheltuielilor cu suma de 1.000,00 mii lei şi virările de 

credite bugetare, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova precizează, următoarele : 

- Cheltuielile cu bunuri si servicii se majorează cu suma de 1.328,00 mii lei, de la 

15.740,00 mii lei la 17.068,00 mii lei, iar pe articole de cheltuieli după cum 

urmează: 

-Cheltuielile privind stocurile prezintă o creştere cu 1.789,00 mii lei, din care: 

-Cheltuielile privind materialele consumabile se majorează cu 1.200,00  

mii lei, consumul fiind aferent cantităţilor de lucrări executate, dar şi   

datorită creşterii preţurilor în contextul economic actual la toate  

categoriile de materiale, piese de schimb, carburanţi; 

-Cheltuielile cu obiectele de inventar cresc cu 267,00 mii lei, prin achiziţia  

de utilaje şi echipamente specific zonelor verzi; 

-Cheltuielile cu energia şi apa cresc cu 225,00 mii lei, ca urmare a 

evoluţiei preturilor la energie pe plan Mondial; 
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-Cheltuielile cu mărfurile cresc cu 97,00 mii lei, având în vedere  

realizarile la 31.08.2022 şi ca urmare a evoluţiei preţurilor la marfă  de  

la o luna la alta. 

-Cheltuielile privind serviciile executate de terţi scad cu suma de 166,00 mii  

lei după cum urmează: 

-Cheltuielile cu reparatiile efectuate de terţi scad cu 140,00 mii lei; 

-Prime de asigurare scad cu 26,00 mii lei. 

-Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi- scad cu suma de 295,00 mii  

 lei, din care: 

-Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi scad cu 360,00 mii lei; 

-Cheltuielile cu deplasare, detasare, transfer cresc cu 28,00 mii lei  

având în vedere realizările la 31.08.2022 şi ca urmare a evoluţiei până  

la finele anului; 

-Cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate cresc cu 28,00 mii lei  

având în vedere realizările la 31.08.2022 şi ca urmare a evoluţiei până  

la finele anului; 

-cheltuielile cu transportul de bunuri şi persoane cresc cu 9,00 mii lei  

având în vedere realizările la 31.08.2022 şi ca urmare a evoluţiei  

acestora până la finele anului. 

-Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate se diminuează cu suma  

de 328,00 mii lei. 

-Cheltuielile cu personalul se diminuează cu suma de 2.000 mii lei, compusă  

din diminuarea salariilor de bază cu 1.500,00 mii lei şi a sporurilor, prime şi  

alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) cu suma de 500,00  

mii lei. 

  

De asemenea Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova menţionează că estimarile bugetare pentru anii 2023 şi 2024 au fost 

modificate având în vedere principiul continuităţii activităţii şi luând în considerare 

veniturile posibil de realizat în baza tarifelor existente sau a celor care se vor aproba în 

anii următori, cu respectarea legislaţiei specifice. 

 

 În conformitate cu anexele nr. 1, 2  şi 4 cât şi a fundamentării ataşate, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, pe anul 2022, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, se prezintă astfel: 



5 

 

 - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
68/2022 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

VENITURI TOTALE 58.760,00 -1.000,00 57.760,00 60.244,00 62.834,00 
CHELTUIELI TOTALE 58.530,00 -1.000,00 57.530,00 60.004,00 62.584,00 
PROFIT/PIERDERE 230,00 +0,00 230,00 240,00 250,00 
 
 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 Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2022, 

conform anexei. 

 

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 68/28.02.2022. 

 
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 58760 57760 98,30 60244 62834 104 104
1 2 58757 57757 98,30 60241 62831 104 104

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în 
vigoare

3

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  
vigoare 4

2 5 3 3 100,00 3 3 104 104
3 6 0

II 7 58530 57530 98,30 60004 62584 104 104
1 8 58530 57530 98,30 60004 62584 104 104

A. 9 15740 17068 108,44 17802 18567 104 104
B. 10 1128 800 70,92 835 871 104 104
C. 11 40846 38846 95,10 40516 42258 104 104

C0
Cheltuieli de natură 
salarială(Rd.13+Rd.14) 12 38690 36690 94,83 38268 39913 104 104

C1 ch. cu salariile 13 34625 32625 94,22 34028 35491 104 104
C2 bonusuri 14 4065 4065 100,00 4240 4422 104 104

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care:
15 20 20 21 22 104 104

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 16 20 20 21 22 104 104

C4

Cheltuieli aferente contractului de 
mandat si a altor organe de conducere si 
control, comisii si comitete 17 1357 1357 100,00 1415 1476 104 104

C5
cheltuieli cu contributiile datorate de 
angajator 18 779 779 100,00 812 847 104 104

D. 19 816 816 100,00 851 888 104 104
2 20

3 21

III 22 230 230 100,00 240 250 104 104
IV 23 0 0 0,00 0 0
V 24 230 230 100,00 240 250 104 104

1 25

2 26

3 27 230 230 100,00 240 250 104 104
4 28

5 29

6 30

7 31

8 32

a) 33

b) 33a

c) 34

9 35

VI 36

VII
37

a) 38

b) 39

c) 40

d) 41

e) 42

VIII
43

1 44

alocaţii bugetare aferente plăţii 
angajamentelor din anii anteriori

45

IX 46 518 378 72,97 227 235 60 104
X 47

1 48 846 846 100,00 834 834 99 100

2 49 845 845 100,00 833 835 99 100

3
50 3763 3566 94,76 3719 3879 104 104

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  PE ANUL 2022 AL RAADPFL CRAIOVA

INDICATORI
Nr. 
rd.

BVC an 
2022 

aprobat 
prin 

HCLM 
nr.62/28.
02.2022

Propuneri BVC 
rectificat

%       
Estimări 
an 2023

Estimări 
an 2024

%

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE  
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 
asimilatecheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 
Acoperirea pierderilor contabile din anii 
Constituirea surselor proprii de finanţare 
Alte repartizări prevăzute de lege investitii
Profitul contabil rămas după deducerea 

cheltuieli cu reclama si publicitate

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% 
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 
   -  dividende cuvenite bugetului de stat
   - dividende cuvenite bugetului local
   -  dividende cuvenite altor acţionari
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 

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*

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 
EUROPENE,   din care
 cheltuieli materiale
cheltuieli cu salariile
cheltuieli privind prestarile de servicii

alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 
care:
Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII
DATE DE FUNDAMENTARE

Anexa



4
51

5
52 70 68 98,30 71 74 104 104

6

53

7
54

8
55 996 996 100,00 1039 1084 104 104

9 56 1776 1776 100,00 1676 1576 94 94
10 57 1436 1436 100,00 1336 1236 93 93

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 
baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat 
cf Legii anuale a bugetului de stat**

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

Plăţi restante
Creanţe restante

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

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



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  180290/ 13.10.2022 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 175546/06.10.2022,                

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 179622/12.10.2022 privind aprobarea 

rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2022, 

-În conformitate cu prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare, in 
conformitate cu Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 şi OMF nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia, Hotararea 113/2022 a Consiliului de administratie al RAADPFL Craiova, HCL 68/2022,  

-Potrivit art.129 si art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

 

AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget nr. 179622/12.10.2022 privind aprobarea 
rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2022 si modificarea in mod corespunzator a HCL 68/2022. 

 

          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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