
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA   
     

                                                      PROIECT                  
                HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., aferente anului 2021 

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

26.05.2022; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.84660/2022, raportul nr.87890/2022 al 

Direcţiei Economico-Financiare și raportul de avizare nr.89581/2022 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente 
anului 2021; 

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată, Ordonanţei de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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 şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
aferente  anului 2021: bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situația 
activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 11, 
situaţia fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, 
prevăzute în anexa (pag.1-41) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Nelu Pîrvu, să voteze 
situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaţilor 
a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.. 

Art.3. 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.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                           
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                                                                      
SERVICIUL BUGET                                                                                                            
NR. 84660/04.05.2022  
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale  

ale S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2021  
 

Având în vedere: 

-adresa nr. 7041/03.05.2022 transmisă de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  prin care 
ne solicită aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2021; 
 -prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 
Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.. 

 
În temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile 
financiare anuale se compun din: bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor 
capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar şi note explicative la situaţiile financiare 
anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 
data de 26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a poiectului de hotărâre 

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 
2021 şi mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.. 

 
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. 87890/10.05.2022                                                                        

 
 

 
 
 

R A P O R T 
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale 

ale S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. pe anul 2021  
 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84660/04.05.2022,  

         În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea 
Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor O.M.F.P. nr. 
1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 
completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, cont de 
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de 
numerar şi note explicative la situaţiile financiare anuale. 
         Conform adresei nr. 7041/03.05.2022, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a 
transmis Consiliului Local Craiova situaţiile financiare anuale însoţite de raportul 
administratorului societăţii pe anul 2021 şi raportul de audit al situaţiilor financiare 
pe anul 2021, în care sunt prezentate succint veniturile şi cheltuielile efectuate de 
societate. 
          Din analiza situaţiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în 
anul 2021 venituri totale în valoare de 9.834.131 lei, iar cheltuielile aferente anului 
2021 au fost în sumă de 9.371. 351 lei, înregistrând un profit brut în sumă de            
462.780 lei. 
        În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi Ordonanţa 
Guvernului nr. 64/2001 privind  repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome,  cu modificările ulterioare, administratorul societăţii 
popune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor ca profitul net, înregistrat la 
data de 31.12.2021, în sumă de 397.077 lei, să fie repartizat după cum urmează: 

-   23.139 lei – constituirea rezervei legale, 5% din profitul brut; 
- 186.969 lei – alte rezerve utilizate ca sursă de finanţare (50% din profitul 

net rămas);        
- 177.621 lei – dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova 

(47,5% din profitul net rămas); 
-      9.348 lei - dividende datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L. (2,5% din 

profitul net rămas). 
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Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 
Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.. 
 
          Având în vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din 
Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; în 
baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art.136, art.196, 
alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. pe anul 2021 anexate la acest raport, astfel: 
 -bilanţ; 
 -cont de profit şi pierdere;  
 -date informative; 
 -situaţia activelor imobilizate; 
          -note explicative la situaţiile financiare de la 1 la 11; 

-situaţia fluxurilor de numerar; 
-situaţia modificărilor capitalului propriu. 
2. mandatarea  domnului  Nelu Pîrvu,  reprezentant al Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor  a  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru a 
vota situaţiile financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. aferente 
anului 2021. 
 

Pt. Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 

Întocmit, 
Inspector Venus Bobin 

Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                         Data: 
                                         Semnătura: 

 
 





















































































MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 89581/ 12.05.2022 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr. 84660/04.05.2022,                

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 87890/10.05.2022 privind  

aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. PIETE SI TARGURI Craiova S.R.L pe anul 2021 

precum si mandatarea  reprezentantului Consiliului Local să le voteze în Adunarea Generală a 

Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, 

-În conformitate cu art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 

cu modificările şi completările ulterioare, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Ordonanta 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la 

regiile autonome,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L. nr. 56/08.02.2016,  

-Potrivit art.129 si art.196 alin 1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 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.  87890/10.05.2022 privind  

aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Piete si Targuri  Craiova S.R.L pe anul 2021 

precum si mandatarea domnului Nelu Pîrvu reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor  a  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pentru a vota situaţiile financiare 

anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2021. 

 

          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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