
                                                                                                                                                    

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 2019 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.173188/2019, raportul nr.182495/2019 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.182593/2019 
întocmit de Direcţia Juridică, 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 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. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, 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 2019. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.171/2019. 

 



                                                                                                                                                    

 
 
Art.4. 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.Pîrvu Nelu 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. 173188/07.10.2019     
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 
pe anul 2019  

 

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 S.R.L. 

Prin adresa nr. 10037/02.10.2019, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. ne solicită 
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
pe anul 2019 şi mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a 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 2019. 

În urma analizei execuţiei bugetului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. la data de 
31.08.2019, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L 
consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, în sensul 
suplimentării veniturilor totale prognozate pentru anul 2019 cu suma de 290,00 mii lei, 
urmare a creşterii încasărilor faţă de veniturile prognozate, respectiv creşterea  profitului 
brut prognozat cu suma de 290,00 mii lei de la valoarea de 80,00 mii lei la 370,00 mii lei. 

De asemenea, S.C. Pieţe şi Târguri 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. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. propune achiziţionarea din surse proprii a două 
autovehicule, care vor fi destinate transportului salariaţilor cu atribuţii de control privind 
modul de desfăşurare a activităţilor în pieţele şi târgul Municipiului Craiova cu o valoare 
estimată de 112,00 mii lei şi suplimentarea cheltuielilor pentru investiţii cu această sumă. 

- S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. mentionează că sursa de finanţare a investiţiilor 
introduse în lista de investiţii este asigurată din profitul brut, iar suma alocată este de 
112,00 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 
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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. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 
2019 şi mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a 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 2019.    

                               
 

         Pt. Director executiv,         Director executiv adj., 
            Daniela Militaru                                                   Lucia Ştefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          

NR.  182495/21.10.2019                Se aprobă,                                                                  
                      PRIMAR, 

           MIHAIL GENOIU 
 
 
                                                                                                                             
 

 
R A P O R T 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI 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 şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia şi a Legii 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, S.C. Pieţe 

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

Craiova prin adresa nr. 10212/07.10.2019, propunerea de rectificare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2019.  
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Prin H.C.L. nr. 171/23.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2019, iar prin  H.C.L. nr. 260/27.06.2019 şi 

H.C.L. nr. 356/29.08.2019 a fost aprobată rectificarea acestuia. 

În urma analizei execuţiei bugetului la data de 31.08.2019, SC Pieţe şi Târguri 

Craiova SRL consideră necesară  rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli,  prin 

suplimentarea veniturilor totale prognozate pentru anul 2019 cu suma de 290,00 mii 

lei, urmare a creşterii încasărilor faţă de veniturile prognozate, respectiv creşterea  

profitului brut prognozat cu suma de 290,00 mii lei de la valoarea de 80,00 mii lei la 

370,00 mii lei. 

SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL propune modificarea veniturilor totale estimate 

pentru anii 2020 şi 2021. 

  

De asemenea, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 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:  

                                                                                                                         mii lei 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Aprobat an 

2019 prin HCL 
356/2019 

Influenţe    
(+/-) 

Rectificat an 
2019 

1 INVESTIŢII IN CURS, din care: 70 0 70 

 Sistem supraveghere (Piaţa 
Centrală, Cv.Nouă Big, Gară, 
Valea Roşie şi Târg Municipal) 

70  70 

2 INVESTIŢII NOI, din care: 587 
 

0 587 

 Hale comercializare produse 
second hand Târg Municipal (SF) 

25  25 

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

450  450 

 Piaţa Brazda lui Novac(SF) 15  15 

 Piaţa Ciupercă(SF) 10  10 

 Piaţa Ciupercă(PT,DE şi execuţie) 50  50 
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 Canalizare -alimentare cu apă 
spaţii legume-fructe Târg 
Municipal 

37  37 

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

0 0 
0 

 

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

160 +112 272 

 Sistem bariere Târg Municipal 120  120 

 Program achiziţii publice 20  20 

 Cabină dublă grup sanitar 12  12 

 Cabină taxare 8  8 

 Autovehicul întreţinere şi 
control pieţe 

0 +70 70 

 Autovehicul întreţinere şi 
control pieţe 

0 +42 42 

 TOTAL 817 
 

+112 
 

929 
 

  

Modificările propuse de SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL la Anexa 4 la Bugetul de 

venituri şi cheltuieli,  sunt fundamentate, astfel: 

-S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. propune achiziţionarea din surse proprii a 

două autovehicule, care vor fi destinate transportului salariaţilor cu atribuţii de control 

privind modul de desfăşurare a activităţilor în pieţele şi târgul Municipiului Craiova cu 

o valoare estimată de 112,00 mii lei şi suplimentarea cheltuielilor pentru investiţii cu 

această sumă. 

- S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. menţionează că sursa de finanţare a 

investiţiilor introduse în lista de investiţii este asigurată din profitul brut, iar suma 

alocată este de 112,00 mii lei. 

 

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

cheltuieli, pe anul 2019, 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 
356/2019 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 9.800,00 +290,00 10.090,00 10.342,00 10.580,00 

CHELTUIELI TOTALE 9.720,00 0,00 9.720,00 9.964,00 10.193,00 
PROFIT/PIERDERE 80,00 +290,00 370,00 378,00 387,00 
 
 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. Pieţe şi Târguri 

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

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 171/23.04.2019. 

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.182593/ 21.10.2019  

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:                          

− Referatul de aprobare  nr. 173188/07.10.2019,   

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 182495/21.10.2019 privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 

2019 precum si mandatarea domnului Pirvu Nelu, reprezentantul Municipiului Craiova  în 

Adunarea Generală a Asociaţilor sa voteze rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2019   

 -  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 prin Legea 

nr.47/2014, Legea nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019  şi OMF nr. 3145/2017 

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările, H.C.L. nr.171/23.04.2019  

prin care a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC Piete si Targuri 

Craiova SRL,H.C.L. nr. 56/08.02.2016 prin care s-a aprobat mandatarea reprezentantului 

Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaţilor a 

S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. , art. 129 alin. 2  corobarat cu alin.7, 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  privind: 

− rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 

2019 

− mandatarea domnului Pirvu Nelu, reprezentantul Municipiului Craiova  în Adunarea 

Generală a Asociaţilor sa voteze rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piete si 

Targuri Craiova SRL pe anul 2019.  

− modificarea in mod corespunzator a HCL 171/23.04.2019. 

  

             Director Executiv      Intocmit,         

  Ovidiu Mischianu                                                 cons. Jur. Lia Toncea 
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