
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                                                                                  PROIECT   

             HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova  S.R.L., pe anul 2017 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 

Având în vedere raportul nr.99149/2017 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., 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 S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., 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.86/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Rezeanu 
Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 

                   PRIMAR, PT.SECRETAR, 



                                                                                                                                                    

     Mihail GENOIU           
            

Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ       Se aprobă, 
SERVICIUL BUGET                      PRIMAR, 
NR.  99149/20.07.2017                             Mihail Genoiu 

         
 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017  

 la S.C. SALUBRITATE 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 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.  

Având în vedere prevederile OMF nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia, SC Salubritate Craiova SRL a transmis spre aprobarea Consiliului Local al 

municipiului Craiova prin adresa nr. 11500/18.07.2017, propunerea de rectificare a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.  

Prin HCL nr. 86/30.03.2017 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2017. 

Din analiza efectuată între planificarea şi realizarea investiţiilor aprobate pentru 

anul 2017, s-a constatat : 

1) Necesitatea achiziţionării a două autoturisme Logan Plus, Euro6 prin programul de 

înnoire a parcului auto(Rabla), care să înlocuiască două autoturisme propuse la casare 

şi pentru care procesul de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare este în curs. 
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Valoarea estimată a celor două autoturisme este de 56.000 lei (28.000 lei/buc, exclusiv 

TVA).      

2) De asemenea, în baza rapoartelor întocmite de compartimentul tehnic şi coloana 

auto se impune achiziţionarea unui autoturism Dacia-Duster care să deservească  

monitorizarea activităţii desfăşurate în aria de delegare a activităţii din judeţul Dolj, 

conform contractului de delegare. Valoarea estimată a  autoturismului este de 65.000 

lei, exclusiv TVA.  

Valoarea totală a poziţiilor 1 şi 2, respectiv 121.000 lei, va fi scăzută de la punctul 

4-Dotări -alte achiziţii de imobilizari corporale, unde sunt alocaţi 200.000 lei, din Anexa 

4 a Bugetului de venituri şi cheltuieli, fiind nominalizate la punctul 2, investiţii noi-

proprietatea privată a operatorului economic. 

3) În vederea îmbunătăţirii activităţii de pază şi protecţie, din capitolul dotări, se mai 

nominalizează in lista de investiţii: 

a-Sistem supraveghere video 

b-Sistem bariere acces auto 

            Aceste sisteme sunt necesare în parcarea auto, din str.Fluturi, nr.48. 

            Valoarea, exclusiv TVA, a celor doua sisteme este de 18.300 lei. 

4) În vederea îmbunătăţirii activităţii de dezinfecţie utilaje, din capitolul dotări, se mai 

nominalizează în lista de investiţii maşina de spălat sub presiune, cu o valoare estimată 

de 12.000 lei. 

Menţionăm că valoarea totală a investiţiilor din Anexa nr. 4-programul de 

investiţii, dotări şi sursele de finanţare  pe anul 2017 nu se modifică. 

Analizând propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 prezentată de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., s-a constatat că sunt 

respectate prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 

2017 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal.  

 În conformitate cu anexele 1 şi 4 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri 

şi cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 
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           - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
86/2017 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

VENITURI TOTALE 46.555,00 0,00 46.555,00 47.605,00 47.605,00 
CHELTUIELI TOTALE 46.417,00 0,00 46.417,00 47.130,00 47.130,00 

PROFIT/PIERDERE 138,00 0,00 138,00 475,00 475,00 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate  

Craiova S.R.L. pe anul 2017, conform anexei; 

2. Mandatarea doamnei Marinela Rezeanu, reprezentantul Municipiului Craiova 

în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., să voteze 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. 

pe anul 2017, în şedinţa din data de 02.08.2017, orele 13. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 86/30.03.2017. 

 

           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                   insp. Venus Bobin 

 

 
 

Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Lia Martha Toncea 
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