
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                                                                                       PROIECT                       

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

S.R.L., pentru anul 2019 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.04.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr.69027/2019, rapoartele nr.72064/2019 
întocmit de Direcţia Economico -Financiară şi nr.72479/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 
anul 2019; 
           În conformitate cu prevederile art.4 lit.d 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, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 
privind bugetul de stat pe anul 2019 şi alin.1 şi 2 din Legea societăţilor nr.31/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare;  
          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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
pentru anul 2019, 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., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 
anul 2019. 

Art.3. 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,  SECRETAR, 

Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      
SERVICIUL BUGET                                                                                     
NR. 69027/09.04.2019    
                                                                                                    

Expunere de motive 
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 

pe anul 2019  

 

Prin H.C.L. nr. 55/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 
Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. 

Prin adresa nr. 5883/02.04.2019, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019 şi 
mandatarea doamnei Marinela Rezeanu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019. 

În conformitate cu art. 128, alin. 3 din Legea 140/2017- pentru modificarea art. 128 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, aprecierea necesităţii și oportunitatea adoptarii 
și emiterii actelor administrative apartin exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv 
executive și nu pot face obiectul controlului altor autoritati. Întocmirea rapoartelor 
prevazute de lege contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de 
fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penală, după caz, a 
semnatarilor , în cazul incalcarii legii, în raport cu atributiile specifice. 

Având în vedere prevederile 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; prevederile OMF 
nr.3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; art. 115, alin. 1, lit. b din legea 215/2001- 
privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
art. 30 și art. 31 din legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, propunem emiterea unei noi hotarâri cu caracter normativ. 

 
                            Primar,                                      Pt. Director executiv, 

                     Mihail Genoiu                                     Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               Se aprobă, 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                 PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                       Mihail Genoiu  
NR.  72064/12.04.2019     
                        

           Avizat, 
     ADMINISTRATOR PUBLIC, 
         Marian-Sorin Manda 

 

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

al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 

pe anul 2019 
 

            Prin Hotărârea nr. 22/2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 

reorganizarea Serviciului Public de Salubritate prin preluarea activului şi pasivului de 

către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

 Conform actului constitutiv actualizat, Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. este formată din reprezentanţi ai Municipiului Craiova prin 

Consiliul Local Craiova, Comuna Işalniţa prin Consiliul Local Işalniţa şi Comuna Vârvorul 

de Jos prin Cosiliul Local Vârvorul de Jos. 

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. d) din O.G. 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, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici în 

cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social 

al operatorilor economici şi au delegate atribuţiile unor asociaţi pentru reprezentarea 

intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii serviciului 

de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul 

operatorilor economici ale căror acţiuni sunt adminse la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată şi a filialelor acestora, sunt aprobate prin hotărâre a Adunării Generale a 

Acţionarilor.  
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În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 55/2016, a desemnat 

ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 

Asociaţilor a S.C. Salubriatate Craiova S.R.L. pe doamna Rezeanu Marinela. 

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările ulterioare, acţionarii, persoane juridice, pot fi reprezentaţi în adunările 

generale, de reprezentanţii lor legali, respectiv acţionarii, pot participa şi vota în 

adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru 

respectiva adunare generală.  

Prin adresa nr. 6634/12.04.2019, S.C. Salubriatete Craiova S.R.L. ne transmite 

proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, potrivit Notei de 

Fundamentare şi Anexelor ataşate la prezentul raport. 

În anul 2018 S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului în bugetul de 

venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 50.364,00 mii lei, din care: venituri din 

exploatare în sumă de 50.347,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 17,00 mii lei; 

iar pentru anul 2019 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 57.088,00 mii 

lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 57.084,00 mii lei şi venituri financiare în 

sumă de 4,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată. 

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2018 de către S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L., acestea au fost în sumă de 48.984,00 mii lei, din care: 

cheltuieli de exploatare în sumă de 48.948,00 mii lei şi cheltuieli financiare în sumă de 

36 mii lei; iar pentru anul 2019 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 

56.652,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 56.595,00 mii lei şi 

cheltuieli financiare în sumă de 57,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată. 

În consecinţă, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului 2018 un 

profit în sumă de 1.380,00 mii lei, iar pentru anul 2018 a propus realizarea unui profit 

în sumă de 436,00 mii lei. 

 Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 prezentată 

de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., s-a constatat că sunt respectate prevederile art. 

62 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 cu privire la nivelul 
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cheltuielilor salariale şi numărul de personal, având în vedere faptul că în anul 2018, 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. nu a realizat pierdere şi nu înregistrază restanţe la 

bugetul de local şi nici credite angajate restante, precum şi faptul că nu a înregistrat 

nicio plată restantă la 31.12.2018 şi nici nu a programat plăţi restante pentru anul 

2019.   S.C. Salubritate Craiova S.R.L. face precizarea că majorarea salariilor are la bază 

creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată începând cu luna 01.01.2019 

de la 1.900 lei la 2.080 lei, iar societatea a estimat  că pentru 440 salariaţi, număr 

mediu de salariaţi care se încadrează în aceasta categorie, efortul financiar începând cu 

luna ianuarie  2019 este de 1.093 mii lei/annual, reprezentând o creştere de 4,9 % faţă 

de nivelul salariilor de bază ale anului 2018.  

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

cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. se prezintă astfel: 

                                                                                                                                          - mii lei - 

Denumire indicatori 
Realizat 

2018 
Propuneri 

2019 
Estimări 

2020 
Estimări 

2021 
VENITURI TOTALE 50.364,00 57.088,00 55.504,00 55.504,00 
CHELTUIELI TOTALE 48.347,00 56.652,00 54.829,00 55.500,00 
PROFIT/PIERDERE 1.377,00 436,00 618,00 602,00 

 Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consilului Local al 

Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 

            2019, conform anexei; 

2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei 

           Marinela Rezeanu, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiilor          

           aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova   

S.R.L  pe anul 2019. 

 

Pt. Director executiv,                  Director executiv adj.,                     Întocmit, 

              Daniela Militaru                                 Lucia Ştefan                     insp. Venus Bobin 

 

 

 

VB/2 ex 







MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.72479/15.04.2019 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 -   Expunerea de motive nr. 69027/09.04.2019               

 - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 72064/12.04.2019 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 

2019. 

 -  O.G. 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, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea serviciului de alimentare 

cu apă si de canalizare nr. 241/2006, republicată, art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, art. 62 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul 

de stat pe anul 2019  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. 72064/12.04.2019 privind : 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019, conform 

anexei; 

  - Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, 

pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiilor aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al S.C. Salubritate Craiova   S.R.L  pe anul 2019. 

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Nefiru Georgeta 

 




























































	1proiect
	2Expunere de motive 
	3Raport
	4Anexa
	5raport avizare 
	6documentatie

