
                                                                                                                                                    

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 2018 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018; 

Având în vedere rapoartele nr.128768/2018 al Direcţiei Economico-Financiare și 
nr.128933/2018 al Direcţiei Juridice, 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 2018; 

În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 și art.6 alin.3 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, Ordinului Ministrului 
Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 
şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi Legii nr.2/2018 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;  
          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. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, 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 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.45/2018. 

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

 
             INIŢIATOR, AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR, 



                                                                                                                                                    

          Mihail GENOIU          
          

Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          

NR. 128768/13.08.2018                Se aprobă,                                                                  
                      PRIMAR, 

        MIHAIL GENOIU 
 
 
                               Avizat, 

  ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                          MARIAN SORIN-MANDA 

         
 
 

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

pe anul 2018  
la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 

 
           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. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

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

acestuia şi a Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Craiova prin adresa nr. 10517/09.08.2018, propunerea de rectificare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018.  
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Prin H.C.L. nr. 45/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2018, iar prin H.C.L. nr. 293/26.07.2018 a fost 

rectificat. 

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2017,  este necesară  

rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL,  prin 

virări de credite bugetare aferente programului de investiţii şi modificarea Anexei nr. 

4, după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Aprobat an 2018 
prin HCL 45/2018 

Influenţe 
(+/-) 

Rectificat an 
2018 

1 INVESTIŢII ÎN CURS, din care: 500 
 

+25 
 

525 
 

 Modernizare Piaţa Gării 
(Actualizare PT,DE şi 
execuţie) 

500 
 

+25 525 
 

2 INVESTIŢII NOI, din care: 547 -70 477 

 Hale comercializare produse 
second hand Târg Municipal 
(SF,PT,DE) 

12 -12 0 

 Hale comercializare produse 
second hand Târg Municipal 
(execuţie) 

400 -400 0 

 Hale comercializare produse 
second hand Târg Municipal 
(SF) 

0 +20 20 

 Hale comercializare produse 
second hand Târg Municipal 
(PT,DE si executie) 

0 +300 300 
 

 Alimentare cu energie 
electrica spaţii legume-fructe 
Târg Municipal 

32 0 32 

 Canalizare -alimentare cu apă 
spaţii legume-fructe Târg 
Municipal 

15 +22 37 

 Platforma gunoi spaţii legume 
fructe Târg Municipal 

10 0 10 

 Modul birou inspectori Târg 20 0 20 
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Municipal sector legume 
fructe 

 Modul grup sanitar Târg 
Municipal 

50 0 50 

 Cabină pază Târg Municipal 8 0 8 

3 INVESTIŢII EFECTUATE LA 
IMOBILIZARILE CORPORALE 
EXISTENTE (MODERNIZĂRI), 
din care: 

0 +25 25 
 

 Modernizare Piaţa Brazda lui 
Novac(SF) 

0 +15 15 

 Modernizare Piaţa 
Ciupercă(SF) 

 +10 10 

4 DOTĂRI(ALTE ACHIZIŢII DE 
IMOBILIZĂRI CORPORALE), 
din care: 

70 +20 90 

 Sistem bariere Sistemul de 
bariere  Piata 
CentralaăStr.N.Balcescu 

15 0 15 

 Sistem bariere Targ Municipal 5 +5 10 

 Sistem supraveghere video 
Piaţa Valea Roşie şi Cv. Nouă 
Big 

10 -10 0 

 Sistem supraveghere video-
SF( Piaţa Centrală, Cv. Nouă 
Big, Gara, Valea Roşie şi Târg 
Municipal) 

0 +5 5 

 Autovehicul întreţinere şi 
control pieţe 

40 0 40 

 Cabină utilaj multifuncţional 0 +20 20 

 TOTAL 
 

1.117 
 

 
0 

 
1.117 

 

Modificarile propuse la Anexa 4 la Bugetul de venituri şi cheltueli al S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L. sunt fundamentate astfel: 
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 -La obiectivul de investiţii “Modernizare Piaţa Gării (Actualizare PT, DE şi 

execuţie)” realizat de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. este necesar a se 

suplimenta suma prevazută cu 25 mii lei, încadrându-se în nivelul indicatorilor aprobaţi 

de către Comisia tehnico-economică în anul 2015, datorită faptului că au fost 

executate lucrări suplimentare, lucrări ce au presupus inclusiv suplimentarea 

cantităţilor de materiale folosite,  în baza Dispoziţiilor de şantier emise de către 

proiectant, lucrări necesare, care nu au fost prevăzute în Proiectul tehnic întocmit în 

anul 2015; 

 -Conform precizărilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în Târgul Municipal, 

comerţul cu produse second-hand se desfăşoară în aer liber, pe platforma betonată, 

fără  acoperiş  care să protejeze vânzătorii, cumpărătorii şi produsele, fapt ce conduce 

la depopularea acestuia în zilele ploioase, cu ninsori sau foarte călduroase, reducând 

nivelul veniturilor realizate. Astfel este necesar a se realiza un studiu de fezabilitate în 

valoare estimată de 20 mii lei în vederea edificarii unor construcţii provizorii pe 

structură uşoară; 

 -Pentru realizarea obiectivului de investiţii “Canalizare -alimentare cu apă spaţii 

legume-fructe Târg Municipal” de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  este 

necesară suplimentarea sumei prevăzute iniţial cu suma de 22 mii lei, având în vedere 

necesitatea modificării proiectului în vederea extinderii reţelei de canalizare-

alimentare cu apă, pentru racordarea viitoarelor construcţii provizorii ce se vor 

amplasa în Târgul Municipal; 

 - Conform precizărilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., Piaţa Brazda lui Novac 

reprezintă o sursă importantă de venituri pentru societate. Datorita faptului că  nu au 

mai fost efectuate lucrări de reabilitare, se impune modernizarea acesteia, în sensul 

executării unor lucrări la structură şi acoperiş, precum şi la galantarul de produse 

lactate. Astfel SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. propune realizarea unui studiu de 

fezabilitate în valoare estimată de 15 mii lei, în vederea edificării unei  construcţii 

provizorii pe structură uşoară; 
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 -În conformitate cu menţiunile S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., Piaţa Ciupercă 

este o piaţă deschisă, de mici dimensiuni, în care comercianţii vând produsele pe 

tarabe din tablă cu acoperiş din material plastic, fapt ce conduce la rezilierea 

acordurilor de comercializare în perioadele cu condiţii meteo nefavorabile. Din aceste 

considerente, propunem aprobarea realizării unui studiu de fezabilitate pentru 

edificarea unei construcţii provizorii pe structură uşoară, studiu estimat la o valoare de 

10 mii lei; 

 -Pentru că este necesar a se achiziţiona obiectivul de investiţii Sistem de bariere 

Târg Municipal de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pentru asigurarea accesului 

cu plată,  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. propune suplimentarea acestei investiţii cu 

suma de 5 mii lei; 

 -Având în vedere necesitatea asigurării securităţii şi integrităţii bunurilor şi 

persoanelor în pieţe şi Târgul Municipal, în concordanţă cu măsurile dispuse de Poliţia 

Craiova, cu prevederile Legii pazei nr.303/2003, cu “Analiza de risc la securitatea fizică 

a persoanelor” si cu Planurile de pază, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. propune 

aprobarea efectuării unui studiu de fezabilitate cu o valoare estimata de 5 mii lei, 

pentru realizarea unui Sistem integrat de supraveghere video pentru Pieţele: Centrală, 

Craioviţa Nouă- Big, Gării, Valea Roşie şi Târgul  Municipal, care să asigure 

supravegherea obiectivelor în aceste puncte de lucru şi intervenţia promptă a 

organelor  abilitate; 

 - S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. propune a se achiziţiona o cabină cu o 

valoare estimata de 20 mii lei pentru utilajul multifunctional din dotarea S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L., având în vedere faptul că au fost aprobate tarifele pentru 

închirierea acestuia, precum şi faptul că  nu este prevazut cu cabină pentru protejarea 

şoferului în perioadele cu vreme nefavorabila (viscol, ger, ploi),   

 

În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 
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           - mii lei - 
Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
293/2018 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 8.500,00 0,00 8.500,00 8.585,00 8.671,00 

CHELTUIELI TOTALE 8.428,00 0,00 8.428,00 8.512,00 8.598,00 
PROFIT/PIERDERE 72,00 0,00 72,00 73,00 73,00 
 
 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. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L. pe anul 2018, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în 

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

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. pe 

anul 2018. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 45/15.02.2018. 

 

           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                   insp. Venus Bobin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB/2 ex 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:                     

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.128768/13.08.2018, 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  la S.C. 

PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 

− art. 10, alin. 2, 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, OMF nr. 

3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii 2/2018 privind 

aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001. 

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

    AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 128768/13.08.2018, 
privind : 

              1.    Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  la S.C. 
PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 

         2.   Mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L., să voteze rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. pe anul 2018. 

     În mod corespunzător se modifică HCL nr. 45/15.02.2018. 

 

Director Executiv      Intocmit           
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