
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

            PROIECT 

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

2018 
 

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

25.10.2018; 
Având în vedere expunerea de motive nr.166892/2018, raportul nr.167329/2018 al 

Direcţiei Economico-Financiare  şi nr.167582/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018; 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, 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, Legii privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor 
nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi Legii 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 R.A.T. SRL, pe anul 
2018, 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 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.46/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL, 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.166892/16.10.2018            
           
            
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

la R.A.T. SRL pe anul 2018  

 
 

           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.  

Prin H.C.L. nr. 46/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 
R.A.T. SRL pe anul 2018. 

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, coroborate 
cu art.30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, art.128 alin.3 din Legea140/2017 pentru modificarea 
art.128 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru modificarea art.55 
din Legea nr.393/2004 privind  Statutul aleşilor locali şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin adresa nr. 14526/2018 R.A.T. SRL a transmis spre 
aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, propunerea de rectificare a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018. 
   

                            Primar,                                                  Director executiv, 

                   Mihail Genoiu                                                   Lucia Ştefan 
 
P.C./2 ex 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR.167329/16.10.2018            
           

                        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 

la R.A.T. SRL pe anul 2018  

 

 
 

           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.  

Prin H.C.L. nr. 46/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 

R.A.T. SRL pe anul 2018. 

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 
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acestuia şi a Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, R.A.T. SRL 

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

14526/2018, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.454/2018, propunerea 

de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.  

În urma analizei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2018, R.A.T. 

SRL s-a constatat că este necesară rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli 

prezentat în Anexa, astfel: 

I. Veniturile totale s-au modificat în sensul creşterii cu suma de 5.670,00 mii 

lei, de la 45.938 mii lei la valoarea de 51.608 mii lei, prin : 

- majorarea subvenţiei conform prevederilor legale în vigoare cu suma de 

3.803,00 mii lei ca urmare a realizării unor venituri mai mari provenite din creşterea 

numărului de abonamente gratuite acordate pensionarilor cu vârsta peste 70 de ani şi a 

celor cu venit din pensie de până la 1.320,00 mii lei pe lună; 

- majorarea veniturilor din servicii prestate cu suma de 1.000,00 mii lei ca urmare 

a faptului că vor creşte veniturile din vânzarea de bilete faţă de nivelul celor planificate; 

- se micşorează poziţia “alte venituri” cu suma de 640,00 mii lei datorită faptului 

că veniturile din activitatea de ridicări şi cea de tractări auto nu se vor realiza conform 

celor planificate, deoarece această activitate se efectuează doar la solicitarea agentului 

constatator(Poliţia locală sau Poliţia rutieră); 

-se majorează poziţia “alte venituri din exploatare” cu suma de 1.507,00 mii lei ca 

urmare a creşterii veniturilor prin înregistrarea majorării capitalului social. 

 

II. Cheltuielile totale s-au modificat în sensul creşterii cu suma de 5.670,00 mii 

lei, de la 44.081 miilei la valoarea de 49.751 mii lei, prin: 

- majorarea cheltuielilor privind stocurile cu suma de 1.000,00 mii lei 

reprezentând: obiecte de inventar( necesare pentru achiziţionarea surselor de încălzire 

utilizate în tonete amplasate în staţiile de autobuz), consumul de combustibil( generat de 

creşterea preţurilor la carburanţi referitoare la efectuarea unui număr mai mare de km ce 

trebuie efectuaţi conform programului de transport public local de personae cu autobuze 

şi tramvaie prin curse regulate în Municipiul Craiova); 
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- majorarea privind cheltuielile cu alte servicii executate de terţi cu suma 122,00 

mii lei(reprezentând cheltuieli cu comisioanele acordate agenţilor economici pentru 

vânzarea de bilete şi alte chletuieli prestate de terţi pentru lucrări de reparaţii la piesele 

maşinilor care nu se repară în incinta R.A.T SRL); 

- majorarea cheltuielilor cu personalul cu suma de 312,00 mii lei reprezentând:  

a) cheltuieli cu salariile majorate cu suma de 250,00 mii lei ca urmare a 

modificărilor Contractului colectiv de muncă/2018, creşterea sporului pentru lucrul de 

sâmbăta şi duminica, creşterea comisionului pentru vânzarea biletelor de către şoferi şi 

acordarea sporului de circulaţie şoferilor şi vatmanilor dar şi creşterii salariale cu 

respectarea prevederilor art.10 alin.2 din O.G. 26/2013 şi a art.58 din Legea 2 /2018 a 

bugetului de stat; 

b) cheltuieli sociale pentru acordarea ajutoarelor sociale şi a tichetelor cadou 

pentru sărbători majorate cu suma de 210,00 mii lei şi încadrarea în limita de 5% din 

fondul de salarii prevăzută de art.25 din Legea 227/2015 privind codul fiscal; 

cmicşorarea poziţiei ”tichete de masă” în cadrul acestui capitol de bonusuri cu 

suma de 148,00 mii lei; 

- majorarea poziţiei “alte cheltuieli de exploatare” cu suma de 4.236,00 mii lei ca 

urmare a creşterii cheltueililor cu înregistrarea capitalului social majorat în natură.  

De asemenea modificarile propuse la lista de investiţii evidenţiate în Anexa nr.4 

la bugetul de venituri şi cheltueli al R.A.T. SRL sunt fundamentate astfel: 

Având în vedere faptul că în perioada următoare se vor achiziţiona tramvaie noi 

este necesară o modernizare generală dar şi dotarea cu utilaje, echipamente şi SDV de 

ultimă generaţie a clădirilor din incinta secţiei de Transport  Electric, cât şi pentru calea 

de rulare şi reţeaua fir contact de alimentare din incinta depoului. 

 Se propune astfel suplimentarea cu 150,00 mii lei a obiectivului de investiţii 

“Studii,Expertize, Dali,modernizare clădiri S2 Transport Electric”.  

 La obiectivul de investiţii “Achiziţii sistem supraveghere video în autobuze şi 

tramvaie” este estimată o valoare mai mică decât cea prevăzută iniţial cu suma de 

150.000 lei. 
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În conformitate cu anexele 1,2,4 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018 se prezintă astfel: 

          - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget 
H.C.L 

46/2018 

Influenţe 
+/- 

Buget 
după 

rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI 
TOTALE 

45.938,00 5.670,00 51.608,00 46.857,00 48.263,00 

CHELTUIELI 
TOTALE 

44.081,00 5.670,00 49.751,00 44.963,00 46.312,00 

PROFIT/PIERDER
E 

+1.857,00 0,00 +1.857,00 +1.894,00 +1.951,00 

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

Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe 

anul 2018, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Dan Zorila, reprezentantul Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2018. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 46/15.02.2018. 

 

 

 

           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                       cons.C.Popa 

 

 
 
 
 
 
P.C./2 ex 







MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 167582/16.10.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 _ Expunerea de motive nr. 166892/16.10.2018                 

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 167329/16.10.2018 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. SRL pe 

anul 2018  

− 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 coroborat 

cu art.  art.45 alin.1  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. 167329/16.10.2018  
privind : 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 

2018, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Dan Zorila, reprezentantul Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2018. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 46/15.02.2018. 

Director Executiv      Intocmit,           

















Sediul/Adresa :CALEA SEVERINULUI NR 23

Propuneri %

rectificare 
an 2018

6-
5/4x  
100

9 = 7/5
10 = 
8/7

0 3 4 5 6 7 8 9 10

I. 1 45938 51608 112 46857 48263 91 103 

1 2 45938 51608 112 46857 48263 91 103 

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 19580 23383 119 19972 20571 85 103 

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0 0 0 0 0 

2 5 0 0 0 0 0 0 0 

3 6 0 0 0 0 0 0 0 

II 7 44081 49751 113 44963 46312 90 103 

1 8 44071 49741 113 44952 46301 90 103 

A. 9 14659 15781 107 14952 15401 95 103 

B. 10 364 364 100 371 382 102 103 

11 26248 26560 101 26773 27576 101 103 

C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 25007 25319 101 25507 26272 101 103 

C1 ch. cu salariile 13 23839 24089 101 24316 25045 101 103 

C2 bonusuri 14 1168 1230 105 1191 1227 97 103 

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0 0 0 0 0 

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0 0 0 0 0 0 0 

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de 

conducere și control, comisii și comitete
17 182 182 100 186 192 102 103 

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 1059 1059 100 1080 1112 102 103 

D. 19 2800 7036 251 2856 2945 41 103 

2 20 10 10 100 10 10 100 100 

3 21 0 0 0 0 0 0 0 

III 22 1857 1857 100 1894 1951 102 103 

IV 23 0 0 0 0 0 0 0 

V 24 0 0 0 0 0 0 0 

1 25 0 0 0 0 0 0 0 

2 26 0 0 0 0 0 0 0 

3 27 0 0 0 0 0 0 0 

4 28 0 0 0 0 0 0 0 

5 29 0 0 0 0 0 0 0 

6 30 0 0 0 0 0 0 0 

7 31 0 0 0 0 0 0 0 

8 32 0 0 0 0 0 0 0 

a) 33 0 0 0 0 0 0 0 

b) 33a 0 0 0 0 0 0 0 

c) 34 0 0 0 0 0 0 0 

9 35 0 0 0 0 0 0 0 

VI 36 0 0 0 0 0 0 0 

VI 37 0 0 0 0 0 0 0 

a) 38 0 0 0 0 0 0 0 

b) 39 0 0 0 0 0 0 0 

c) 40 0 0 0 0 0 0 0 

d) 41 0 0 0 0 0 0 0 

e) 42 0 0 0 0 0 0 0 

VI
II

43 5603 5603 100 2887 2687 0 0 

1 44 0 0 0 0 0 0 0 

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0 0 0 0 0 

IX 46 5603 5603 100 2887 2687 0 0 

X 47 0 0 0 0 0 0 0 

1 48 760 760 100 760 760 100 100 

2 49 725 725 100 740 740 102 100 

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

Alocații de la buget

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariați total

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările de servicii

cheltuieli cu reclama și publicitate

alte cheltuieli

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 

care:
Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din 

împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare 
Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 

mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 

operatorului economic în exercițiul financiar de referință
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 

autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ 

companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, 

din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

- dividende cuvenite bugetului local

- dividende cuvenite altor acționari

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează 

la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri și servicii

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

Estimări 
an 2019

Estimări 
an 2020

%

1 2
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

INDICATORI
Nr. 
rd.

Aprobat 
an  2018

Operatorul  economic : R.A.T. SRL CRAIOVA

Cod unic de inregistrare: RO2315129
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL  2018

ANEXA 1



3 50 2863 2875 100 2920 3008 102 103 

4 51 0 0 0 0 0 0 0 

5 52 63 71 112 63 65 89 103 

6 53 0 0 0 0 0 0 0 

7 54 0 0 0 0 0 0 0 

8 55 960 964 100 960 988 100 102 

9 56 4200 4200 100 4000 3900 95 98 

## 57 60 60 100 55 50 92 91 

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

                                                                                    CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL UNITĂCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI 
FINANCIAR-CONTABIL

Creanțe restante

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială *)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 

**)
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii 

lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 

cf. Legii anuale a bugetului de stat
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate 

produse finite/ persoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

Plăți restante
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