
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

              
                                                                      PROIECT  

                    HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, 

pe anul 2017 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

Având în vedere raportul nr.55208/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. 
SRL Craiova, pe anul 2017; 

În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 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, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, Legii 
nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi Ordinului Ministrului Finanţelor 
nr.20/2016 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 rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, 
pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2017. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR,        AVIZAT, 
           PT.PRIMAR,           PT. SECRETAR, 
         VICEPRIMAR,           Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                                                                    

                        Mihail GENOIU 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA Se aprobă 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            Pt.Primar, 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      Viceprimar 
SERVICIUL BUGET                                                                                          Mihail Genoiu 
NR. 55208/21.04.2017 
 
                                                                                                                           
 
 

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

pe anul 2017 

la R.A.T S.R.L. 

 
 
 

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

al.2, din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile asdministrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări 

prin Legea nr.47/2014, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la 

rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art.4, din motive 

temeinic justificate. 

 Prin H.C.L nr.85/30.03.2017a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al 

R.A.T SRL pe anul 2017. 

 Prin adresa nr.5375/2017 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub 

nr.126/2017, R.A.T SRL a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Craiova rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 prin modificarea 

anexei de fundamentare nr.4 ”Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”. 

 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.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi OMF nr. 20/2016 

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 



 În conformitate cu anexele1,4 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2017, al R.A.T SRL, se prezintă astfel: 

                                                                                         - mii lei - 

Denumire indicatori 
Buget H.C.L 
nr. 85/2017 

Influenţe +/- Buget după 
rectificare 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

TOTAL VENITURI 41.815,00 0 41.815,00 43.069,00 44.361,00 
TOTAL CHELTUIELI 39.511,00 0 39.511,00 40.696,00 41.917,00 
PROFIT +2.304,00 0 +2.304,00 +2.373,00 +2.444,00 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 2017, conform anexei.  

Deasemenea solicităm mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în 

persoana domnului Dan Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a 

R.A.T.SRL rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017. 

În mod corespunzător se modifică H.C.L nr.85/30.03.2017. 

 

 

              Director executiv,                     Şef serviciu, Întocmit, 
             Lucia Ştefan                      Daniela Militaru                  cons.Claudia Popa 

 
 
 
 

                                                        Vizat de legalitate, 
                                                           cons.jur.Lia Martha Toncea 

 

 

 
2 ex/PC                                          



.. 

R.A.T. SRL 

e 
www.rat-craiova.ro 

Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania office@rat-craiova.ro 
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; (+40)351.431.029; Fax: (+40)251.506.077 

Nr. ... £.3. £ ?.-: .. / ...... ~·~?.~.'· .. ~-. 

CATRE, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPUiLUI CRAIOV A 

Va rugam sa includeti pe ,Ordinea de zi" a sedintei Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, in vederea aprobarii, urmatorul punct: 

• Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RAT SRL pentru 
anul2017 



Anexa 4 2017 (2) 

AUTORITATEA ADMINISTRAJIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 
Operatorul economic : R.A.T. SRL 
Sediui/Adresa: CALEA"SEVERINULUI NR.23 
Cod unic de inregistrare : RO 2315129 

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 

1NDICATORI 
Aprobat 2017 Influente +/-

0 1 2 6 

I SURSE DE FINANfARE A INVESTifiiLOR, din care: 3445 0 
1 Sur;;e proprii 3445 0 

a) - amortizare 1450 0 
b)- profit 0 0 

2 Alocatii de la buget 0 0 
Modernizare tramvaie - sistem de aer conditionat 0 0 

3 Credite bancare, din care: 0 0 
a)- interne 0 0 
b)- externe 0 0 

4 Alte surse 0 0 
II CHELTUIELI PENTRU INVESTifll, din care: 3445 0 

1--· 
1 Investitii In curs, din care: 100 0 

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 0 0 
Sistem de compensare energie reactiva medie tensiune 100 0 
b) pentru bunurile de natura domeniului public a1 statului 
sau a1 unitlitii administrativ teritoriale: 
c) pentru bunurile de natura domeniului privat a1 statului 
sau a1 unitlitii administrativ teritoriale: 
d) pentru bunurile luate In concesiune, ln.chiriate sau In 
locatie de gestiune, exclusiv cele din dom~niul public sau 
privat a1 statului sau al unitlitii administrativ teritoriale: 

2 Investitii noi, din care: 3195 0 
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 3195 0 
in chis 80 0 
Achizitie motostivuitor 81 85 0 
Achizitie masina dejantat p1p1a la 22,5 25 -25 
Achizitie de insurubat cu impulsuri 0 3 
Achizitie sistem exhaustare noxe 35 0 
Achizitie pompa combustibil 50 0 
Achizitie programator tahograf- pentru statia ITP 0 0 
Achizitie bane curatat si reparat injectoare 60 0 
Achizitie macara de 20 T 0 0 
Achizitie instalatie protectie descarcari electrice 0 0 
Achizitie macaze 0 0 
Achizitie Sistem diagnoza transmisie automata ZF 0 0 
Achizitie instalatie de gresat 0 0 
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ANEXA NR.4 

mii lei 
Valoare 

Rectificat 
An 2018 An 2019 

2017 
7 8 

3445 1665 1540 

3445 1665 1540 

1450 1490 1560 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

----

0 0 0 

3445 1665 1540 
---- ··--··--· 

100 0 0 

0 0 0 

100 0 0 

0 

0 

0 

3195 1665 1190 

3195 1665 1190 
80 80 0 
85 0 0 
0 0 (' .) 

------------··- . ·-- -·-··· 

3 0 0 
35 0 0 
50 0 0 
0 0 0 

60 0 0 
0 400 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 50 



Anexa 4 2017 (2) 

Achizitie panouri solare incalzire apa 0 
Achizitie autoutilitare 900 
Achizitie autobuze second hand 1125 
Extindere sistem e-ticketing 535 
Reabilitare linie de tramvai si montare macaze 300 
Achizitie grup generator pentru sudura 0 

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului 
sau a1 unitatii administrativ teritoriale: 
c) pentru bunurile de natura domeniului privat a1 statului 
sau al unitatii administrativ teritoriale: 
d) pentru bunurile luate In concesiune, mchiriate sau m 
locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat a1 statului sau a1 unitati administrativ teritoriale: 
Investitii efectuate la imobilizilrile corporale existente 

3 (modernizilri), din care: 150 
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 0 
Modernizare statie spalare 150 

Modernizare sistem inchidere acces hale 0 
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului 
sau al unitatii administrativ teritoriale: 
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului 
sau al unitatii administrativ teritoriale: 
d) pentru bunurile luate m concesiune, mchiriate sau m 
locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau a1 unitatii administrativ teritoriale: 

4 Dotiiri ( alte achizitii de imobilizilri corporale) 
Rambursilri de rate aferente creditelor pentru investitii, din 

5 care: 0 
a)- interne 0 
b)- exteme 
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0 0 0 15 

22 922 0 0 

0 1125 1125 1125 

0 535 0 0 

0 300 0 0 

0 0 60 0 

0 150 0 350 

0 0 0 0 
0 150 0 0 

0 0 0 350 
·---···--··-·····-

0 0 0 
0 0 0 

CONDUCATORULCON.WARTINrnNTULill 
FINANClAR CONTABILITATE 

0 
0 







RATCRAIOVA 
Biroul Tehnic Investitii 

LIST A 
Lucrarilor de investitii si a dotarilor independente propuse a fi finantate din surse proprii 

pe anul2017 

Nr. 
Crt. 

DENUMIREA INVESTITIEI 

1 Achizitie motostivuitor- S1 

2 Achizitie masina de insurubat cu impulsuri 

3 Achizitie sistem exhaustare noxe 

Achizitie si montare instalatie supraveghere cu circuit inchis la 
4 

Seciia 1 

5 Achizitie pompa combustibili 

6 Modernizare statie de -spalare ( cladiri si inst. spalare ) 

Achizitie bane curatat si reparat injeCtmire MAN, MERCEDES, 
7 

BREDABUS 

.. 

8 Achizitie autoutilitare : 

9 Sis tern compbm~re en'etgie reactiva medie tensiune(proiect,exec) 
Reabilltar~linie de tramvai si mo:ritare macaze(j)roiect 81 -

10 execut!~)- ······ ·· ·· -- - -- ·· - --
•. i. J : _;~::~ l ~) '" 

12 Extindere Sistem de E-ticketing 
· - TOTzti., --- --- . .. . ----

l 
-I 

i 

' ·----1--

· _ _,.~.~.'.; 

•. 
'f,,...-••• 

. :-I~J. '· 

~<-,...,· 

::.~ _, ~ L• ;_ 

i ;,:.. . . ;:. 

: Sef Birou Tehnic 
---<-· ···-··-- .. -- ······· = 

-~- ·~-·-., ... " .. 
,) •• _ .<. ! '" ' 

Director Economic, 

Cant. VALOARE 
(lei) 

1 85.000 

1 3000 
' 

1 35.000 

1 80.000 

1 50.000 

1 150 000 

1 60000 

2 
922000 

1 100 000 

1 300 000 

5 1125 000 
1 535 000 

3 445 000 

Intocmit, 

I~ 
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RATCRAIOVA 
NR. /21.04.2017 

. ··-· ·--- .. NOTA DE FUNDAMENT ARE 
privind rectificarea BVC pe anul 2017 

Din analiza efectuata intre planificarea si realizarea investitiilor aprobate de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru anul 2017, sa constatat necesara 
achizitionarea unui pistol pneumatic pentru demontarea si montarea rotilor mijloacelor de 
transport, ca urmare se inlocuieste pozitia 2 din lista, "Achizitie masina de dejantat pina 
la 22.5" cu "Achizitie masina de insurubat cu impulsuri" lao valoare de 3000 lei. 

Deasemenea in lista lucrarilor de investitii la pozitia 8 "Achizitie autospeciale", in 
contextual in care serviciul de ridicari este repartizat catre RAT SRL Craiova, pentru a 
putea desfasura activitatea, este necesara achizitionarea a doua utilitare pentru ridicari, 
dotate in conformitate cu legislatia actuala, iar fata de cele prevazute in lista initiala sa fie 
inlo~uite cu ''.Achizitie . .autoutilitare pentru ridicari auto", cu o valoare de 922.00QJei. '"· .. _ ... ______ ----·· 

Mentionam ca valoarea totala a investitiilor din lista pentru anul 2017 nu se 
modifica. 

Astfel, am procedat la rectificarea bugetara. 

Director Economic, 
PaunJeana 

("~~t!Q 
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