
                                                                                                                                                    

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 2019 

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

26.09.2019; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.152669/2019, raportul nr.154978/2019 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.155641/2019 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pe anul 2019; 
           În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 şi 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.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi 
Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  

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; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului 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., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2019. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.172/2019. 

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

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 

                   PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
     Mihail GENOIU  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                           Aprobat,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR.  152669/05.09.2019     
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a rectificării 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. 15186/02.09.2019, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea 
rectificării 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 rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019. 

În urma analizei execuţiei bugetului S.C. Salubritate Craiova S.R.L. la data de 
31.07.2019, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, astfel:  

- S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  propune majorarea Veniturilor totale cu suma de 
4.244 mii lei, respectiv de la 57.088 mii lei la 61.332 mii lei, rezultând o creştere procentuală 
de 7,43 %. S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  consideră că factorii care au influenţat rectificarea 
în sensul creşterii veniturilor sunt în principal: aplicarea tarifelor modificate la activitatea de 
salubrizare stradală aprobate prin Hotărârea ADI Salubris nr.42/02.05.2019, ceea ce 
determină o creştere a veniturilor estimate pentru lunile mai-decembrie 2019 cu 1032 mii 
lei; venituri realizate din activitatea de salubrizare stradală-igienizare domeniul public, în 
perioada februarie-iulie 2019 care nu au fost incluse în fundamentarea iniţiala a bugetului 
de venituri si cheltuieli în sumă de 3.250 mii lei; la alte categorii de venituri S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. estimează o scădere cu 38 mii lei. 
  - S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune suplimentarea Cheltuielilor totale cu suma de 

4.503 mii lei, de la 56.652 mii lei la 61.155 mii lei, rezultând o creştere procentuală de 7,95 
%. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menţionează principalele elemente de cheltuieli pentru 
care se propune rectificarea în  concordanţă cu creşterea veniturilor, astfel: 
                        -Cu privire la Cheltuielile cu bunuri si servicii  se propune majorarea  cu  suma 
de 4.038 mii lei, de la 23.505 mii lei la 27.543 mii lei mii lei, astfel: pentru Cheltuielile privind 
stocurile se propune o scădere cu suma de 438 mii lei; pentru Cheltuielile privind 
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materialele se propune o scădere cu suma de 523 mii lei, consumul fiind aferent cantităţilor 
de lucrări executate; pentru cheltuielile cu obiectele de inventar se propune o creştere cu 
suma de 75 mii lei; pentru cheltuielile cu energia şi apa se propune o creştere cu suma de 
10 mii lei; 

- Cu privire la Cheltuielile cu serviciile executate de terţi se propune 
suplimentare cu suma de 132 mii lei din care: pentru cheltuielile cu reparaţiile executate de 
terţi se propune o creştere cu suma de 160 mii lei; pentru primele de asigurare se propune 
o scădere cu suma de 28 mii lei; 

- Cu privire la Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi  propune o 
majorare cu suma de 4.344 mii lei, din care: pentru Cheltuielile cu depozitarea în rampa 
ecologică de la Mofleni, prestaţia Eco Sud SA, depăşesc estimarea iniţială cu suma de 1.230 
mii lei, deoarece estimarea s-a bazat pe  tariful de depozitare în cuantum de  121,77 
lei/tona conform facturilor emise pana la 31.03.2019.Incepand cu luna aprilie 2019,tariful a 
crescut la 133.33 lei/tona , actul aditional a fost incheiat ulterior intocmirii proiectului de 
buget de venituri si cheltuieli; Cheltuielile cu depozitarea în cadrul contractului cu Romfer 
Trans, în sumă de 3.069 mii lei nu au fost estimate iniţial şi sunt în concordanţă cu 
majorarea veniturilor; pentru restul cheltuielilor reprezentând alte prestaţii terţi   se 
propune o creştrere cu suma de 46 mii lei. 

- Cu privire la Cheltuielile cu personalul se propune o creştere cu suma de cu 349  
mii lei, de la 29.298 mii lei la 29.647 mii lei, reprezentând o creştere procentuală de 1,19 %, 
astfel: S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră că estimarea iniţiala a avut la baza salariul 
minim brut pe ţară garantat în plată incepând cu luna ianuarie 2019 în cuantum de 2.080 lei 
pentru 440 de salariaţi care intră sub incidenţa legii, dar şi de creşterea salariilor tarifare 
pentru restul personalului contractual cu 15 % conform CCM pe anii  2019-2021; S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. menţionează că, creşterea salariilor tarifare a determinat şi o 
creştere a sporurilor permanente şi nepermanente, astfel  încât la analiza costurilor cu 
salariile estimate pana la 31.12.2019 s-a constatat necesitatea suplimentării fondurilor 
allocate, astfel că societatea să se încadreze în indicatorii de buget. 

- Cu privire la Alte cheltuieli de exploatare se propune o creştere cu suma de 110  
mii lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea la utilajele noi achiziţionate în 2019.     

În consecinţă, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune diminuarea rezultatului brut 

(profit brut) cu suma de 259 mii lei, de la valoarea de 436 mii lei la 177 mii lei. 

Deasemenea, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune spre aprobare  modificarea 
Anexei nr. 4-Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la Bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează: 
                      - S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune diminuarea surselor de finanţare cu 

suma de 264 mii lei, respectiv de la alte rezerve -profit reinvestit . 
                    - Privitor la cheltuielile cu investiţiile S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune 
diminuarea acestora cu suma de 264 mii lei de la 2.915 mii lei la 2.651 mii lei, astfel: pentru 
obiectivul „Generator ceaţă rece-pentru activitatea DDD”- s-a achiziţionat un singur 
generator ULV Fogger pe benzină  – cu 5 mii lei, urmând ca în anul 2020 să se achiziţioneze 
încă 3 buc, se propune scăderea valorii acestuia cu suma de 35 mii lei; pentru obiectivul 
„Autocompactoare 16 mc -3  buc- dotate cu lamă deszăpezire, placă frontală  şi priză de 
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putere pentru reconversie utilaj”- estimat 1.350 mii lei, achiziţionate la 1.233 mii lei, licitaţia 
a fost finalizată după aprobarea BVC şi se propune o scădere a valorii acestuia cu suma de 
117 mii lei; pentru obiectivul „Construire hală metalică -atelier auto” -continuarea investiţiei 
şi finalizarea acesteia pentru care s-a estimat suma de 420 mii lei, se majorează cu suma de 
50 mii lei prin actele adiţionale la contractul iniţial, în sensul majorării valorii acestuia cu 
suma de 50 mii lei; cu privire la obiectivul „Execuţie instalaţie alimentare cu gaze naturale a 
atelierului auto”-nu a fost estimată intial - 30 mii lei şi se propune   includerea acesteia cu 
suma de 30 mii lei; cu privire la obiectivul „Amenajare depozit sare str.Fluturi,nr.48” suma 
estimata la 300 mii lei-se va executa în anul 2020 şi se propune scăderea sumei de 300 mii 
lei; cu privire la obiectivul „Înlocuire beton trafic 500 mp la intrarea din str.Fluturi nr.48 în 
incinta parcului auto” -   nu a fost estimată iniţial -valoare estimată -70 mii lei şi se propune 
încluderea acestuia cu suma de 70 mii lei; cu privire la obiectivul „Achiziţie 2 autoturisme 
prin programul rabla”-estimat iniţial la 60 mii lei -valoare conform ofertelor  98 mii lei şi se 
propunerea creşterea cu valoarea de 38 mii lei. 

 
Având în vedere prevederile 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; prevederile 
OMF nr. 3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile 
art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, art. 240, alin. 2  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem aprobarea 
rectificării 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 rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.    

                              

Director executiv adj., 

         Lucia Ştefan 



1 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          

NR.  154978/10.09.2019                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 

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

pe anul 2019  

 

 
           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 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, S.C. 

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

Craiova prin adresa nr. 15486/05.09.2019, propunerea de rectificare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2019.  
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Prin H.C.L. nr. 172/23.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 

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

În urma analizei execuţiei bugetului la data de 31.07.2019, S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L. consideră necesară  rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli,  după cum 

urmează:   

-  S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  propune majorarea Veniturilor totale cu suma 

de 4.244 mii lei, respectiv de la 57.088 mii lei la 61.332 mii lei, rezultând o creştere 

procentuală de 7,43 %. S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  consideră că factorii care au 

influenţat rectificarea în sensul creşterii veniturilor sunt în principal: aplicarea tarifelor 

modificate la activitatea de salubrizare stradală aprobate prin Hotărârea ADI Salubris 

nr.42/02.05.2019, ceea ce determină o creştere a veniturilor estimate pentru lunile mai-

decembrie 2019 cu 1.032 mii lei; venituri realizate din activitatea de salubrizare stradală-

igienizare domeniul public, în perioada februarie-iulie 2019 care nu au fost incluse în 

fundamentarea iniţiala a bugetului de venituri si cheltuieli în sumă de 3.250 mii lei; la alte 

categorii de venituri S.C. Salubritate Craiova S.R.L. estimează o scădere cu 38 mii lei. 

  - S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune suplimentarea Cheltuielilor totale cu suma 

de 4.503 mii lei, de la 56.652 mii lei la 61.155 mii lei, rezultând o creştere procentuală de 

7,95 %. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menţionează principalele elemente de cheltuieli 

pentru care se propune rectificarea în  concordanţă cu creşterea veniturilor, astfel: 

                        -Cu privire la Cheltuielile cu bunuri si servicii  se propune majorarea  cu  

suma de 4.038 mii lei, de la 23.505 mii lei la 27.543 mii lei mii lei, astfel: pentru 

Cheltuielile privind stocurile se propune o scădere cu suma de 438 mii lei; pentru 

Cheltuielile privind materialele se propune o scădere cu suma de 523 mii lei, consumul 

fiind aferent cantităţilor de lucrări executate; pentru cheltuielile cu obiectele de inventar 

se propune o creştere cu suma de 75 mii lei; pentru cheltuielile cu energia şi apa se 

propune o creştere cu suma de 10 mii lei; 

- Cu privire la Cheltuielile cu serviciile executate de terţi se propune 
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suplimentare cu suma de 132 mii lei din care: pentru cheltuielile cu reparaţiile executate 

de terţi se propune o creştere cu suma de 160 mii lei; pentru primele de asigurare se 

propune o scădere cu suma de 28 mii lei; 

- Cu privire la Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi  propune o  

majorare cu suma de 4.344 mii lei, din care: pentru Cheltuielile cu depozitarea în rampa 

ecologică de la Mofleni, prestaţia Eco Sud SA, depăşesc estimarea iniţială cu suma de 

1.230 mii lei, deoarece estimarea s-a bazat pe  tariful de depozitare în cuantum de  

121,77 lei/tona conform facturilor emise până la data de 31.03.2019. S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L. menţionează că începând cu luna aprilie 2019, tariful a crescut la 133,33 

lei/tona, actul adiţional a fost incheiat ulterior intocmirii proiectului de buget de venituri 

si cheltuieli; Cheltuielile cu depozitarea în cadrul contractului cu Romfer Trans, în sumă 

de 3.069 mii lei nu au fost estimate iniţial şi sunt în concordanţă cu majorarea veniturilor; 

pentru restul cheltuielilor reprezentând alte prestaţii terţi   se propune o creştrere cu 

suma de 46 mii lei. 

- Cu privire la Cheltuielile cu personalul, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune o 

creştere cu suma de 349 mii lei, de la 29.298 mii lei la 29.647 mii lei, reprezentând o 

creştere procentuală de 1,19 %, astfel: S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră că 

estimarea iniţiala a avut la baza salariul minim brut pe ţară garantat în plată incepând cu 

luna ianuarie 2019 în cuantum de 2.080 lei pentru 440 de salariaţi care intră sub 

incidenţa legii, dar şi de creşterea salariilor tarifare pentru restul personalului contractual 

cu 15 % conform CCM pe anii  2019-2021; S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menţionează că, 

creşterea salariilor tarifare a determinat şi o creştere a sporurilor permanente şi 

nepermanente, astfel  încât la analiza costurilor cu salariile estimate pana la 31.12.2019 

s-a constatat necesitatea suplimentării fondurilor alocate, astfel că societatea să se 

încadreze în indicatorii de buget. 

- Cu privire la Alte cheltuieli de exploatare se propune o creştere cu suma de 

110 mii lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea la utilajele noi achiziţionate în 2019.     

În consecinţă, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune diminuarea rezultatului brut 

(profit brut) cu suma de 259 mii lei, de la valoarea de 436 mii lei la 177 mii lei. 
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Deasemenea, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune spre aprobare  modificarea 

Anexei nr. 4-Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la Bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează: 

              - S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune diminuarea surselor de finanţare cu suma 

de 264 mii lei, respectiv de la alte rezerve -profit reinvestit . 

         mii lei 
Nr. 

crt. 
Explicaţii-denumire obiectiv 

Aprobat 

2019 

Influenţe 

+/- 

Rectificat 

2019 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 

1 Plăţi rate capital 2019 leasing 4 buc 

autoutilitare Iveco  

 

82 

 

0 

 

82 

2 Plăţi rate capital 2019 leasing 1 buc 

automaturătoare DAF Scarab 

119 0 119 

3 Generator ceaţă rece activitatea DDD -2 buc 40 -35 5 

4 Autocompactoare 15 mc prevăzute cu lame 

deszăpezire-contract 2019-3 buc 

1350 -117 1233 

5 Autocompactoare 15 mc prevăzuta cu lamă 

deszapezire-contract 2018-1 buc 

422 0 422 

6 Construire hală metalică-atelier auto  420 +50 470 

7 Execuţie instalaţie alimentare gaze naturale 

atelier auto 

0 +30 30 

8 Amenajare depozit sare str. Fluturi nr. 48 300 -300 0 

9 Inlocuire beton intrare sediu secundar str. 

Fluturi nr. 48 

0 +70 70 

10 Autoturism program Rabla -2 buc 60 +38 98 

11 Containere tip vestiar -depozitare materiale -

salubrizare stradală 

72 0 72 

12 Alte dotări 50 0 50 

TOTAL 2.915 -264 2.651 

 
               - Privitor la cheltuielile cu investiţiile S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune 

diminuarea acestora cu suma de 264 mii lei de la 2.915 mii lei la 2.651 mii lei, astfel: 

pentru obiectivul „Generator ceaţă rece-pentru activitatea DDD”- s-a achiziţionat un 

singur generator ULV Fogger pe benzină  – cu 5 mii lei, urmând ca în anul 2020 să se 

achiziţioneze încă 3 buc, se propune scăderea valorii acestuia cu suma de 35 mii lei; 
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pentru obiectivul „Autocompactoare 16 mc -3  buc- dotate cu lamă deszăpezire, placă 

frontală  şi priză de putere pentru reconversie utilaj”- estimat 1.350 mii lei, achiziţionate 

la 1.233 mii lei, licitaţia a fost finalizată după aprobarea BVC şi se propune o scădere a 

valorii acestuia cu suma de 117 mii lei; pentru obiectivul „Construire hală metalică -

atelier auto” -continuarea investiţiei şi finalizarea acesteia pentru care s-a estimat suma 

de 420 mii lei, se majorează cu suma de 50 mii lei prin actele adiţionale la contractul 

iniţial, în sensul majorării valorii acestuia cu suma de 50 mii lei; cu privire la obiectivul 

„Execuţie instalaţie alimentare cu gaze naturale a atelierului auto”-nu a fost estimată 

intial - 30 mii lei şi se propune   includerea acesteia cu suma de 30 mii lei; cu privire la 

obiectivul „Amenajare depozit sare str.Fluturi,nr.48” suma estimata la 300 mii lei-se va 

executa în anul 2020 şi se propune scăderea sumei de 300 mii lei; cu privire la obiectivul 

„Înlocuire beton trafic 500 mp la intrarea din str.Fluturi nr.48 în incinta parcului auto” -   

nu a fost estimată iniţial -valoare estimată -70 mii lei şi se propune încluderea acestuia cu 

suma de 70 mii lei; cu privire la obiectivul „Achiziţie 2 autoturisme prin programul rabla”-

estimat iniţial la 60 mii lei -valoare conform ofertelor  98 mii lei şi se propunerea 

creşterea cu valoarea de 38 mii lei. 

   S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menţionează că estimările pentru anii 2020 şi 2021 s-

au calculat în baza principiului continuităţii activităţii, luând  în considerare veniturile 

posibil de realizat în baza tarifelor existente ori ce se vor aproba  în anii urmatori cu 

respectarea legislaţiei specifice. Deasemenea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. specifică că 

estimarea pentru anii 2020 şi 2021 cuprinde activitatea de colectare şi transport deşeuri 

deşi există evenimente ulterioare care ar putea avea un impact semnificativ asupra 

volumului veniturilor în anii următori, anume finalizarea implementarii SMID de către ADI 

Ecodolj. 

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 

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 
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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 data de 01.01.2019 la 2.080 lei 

pentru un număr de 440 salariaţi, număr mediu de salariaţi care se încadrează în aceasta 

categorie, dar şi de creşterea salariilor tarifare pentru restul personalului contractual cu 

15 % conform CCM pe anii  2019-2021. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menţionează că, 

creşterea salariilor tarifare a determinat şi o crestere a sporurilor permanente şi 

nepermanente, aşa  încât la analiza costurilor cu salariile estimate până la data de 

31.12.2019 s-a constatat necesitatea suplimentării fondurilor alocate astfel ca societatea 

să se încadreze în indicatorii de buget.  

 

În conformitate cu anexele 1, 2, 4 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 

Buget H.C.L 
172/2019 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2020 

Estimări 
2021 

VENITURI TOTALE 57.088,00 +4.244,00 61.332,00 63.002,00 65.002,00 
CHELTUIELI TOTALE 56.652,00 +4.503,00 61.155,00 62.519,00 64.521,00 
PROFIT/PIERDERE 436,00 -259,00 177,00 483,00 481,00 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova: 

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

Craiova S.R.L. pe anul 2019, conform anexei; 

2. Mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, 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 2019. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 172/23.04.2019. 

                        Director executiv adj.,                                                      Întocmit, 
                                  Lucia Ştefan                                                     insp. Venus Bobin 

VB/2 ex 







  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.155641/11.09.2019 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr.152669/05.09.2019  
 -Raportul Directiei Economico-Financiara nr.154978/10.09.2019 privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 
2019. 
  -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; 
 -Potrivit prevederilor 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 
50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, adresa nr. 15486/05.09.2019, prin 
care S.C SALUBRITATEA propune aprobarea rectificarii  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019.  
 - H.C.L. nr. 172/23.04.2019 prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.  
 -Protrivit art.129 alin.2 lit.d corobarat cu alin.7, art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 -
Codul Administrativ 
    -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
     AVIZAM FAVORABIL 
 
  propunerea Directiei Economico-Financiara privind: 

− Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. pe anul 2019 

− Mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, 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 2019. 

− Modificarea in mod corespunzator a H.C.L nr.172/2019. 
 

 
           Director Executiv,            Întocmit, 
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