
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

              
                                                                  PROIECT  

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

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. 173113/2019, raportul de avizare 
nr.177518/2019 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare 
nr.178495/2019 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019; 

În conformitate cu prevederile art.6 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 R.A.T. SRL Craiova, 
pe anul 2019, 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 Craiova, rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.169/2019. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL Craiova, 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. 177518/14.10.2019  
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 
 
                                                               

RAPORT 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.A.T SRL pe anul 2019  
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.6 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, modificată şi completată prin Legea nr.47/2014, bugetele de venituri şi cheltuieli 
ale operatorilor economici de subordonare locală se aprobă de către Consiliul Local. 

De asemenea în conformitate cu 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 
ulterioare, R.A.T. S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova,  prin adresa nr. 13491/04.10.2019, înregistrată  la CLM sub nr.318/04.10.2019, 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. 

Prin H.C.L. nr.169/23.04.2019  a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 
2019 al R.A.T. SRL.  

În urma analizei execuţiei bugetului, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii,  
R.A.T. SRL consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, şi 
propune: 

Majorarea Veniturilor totale cu suma de 2.929  mii lei, astfel: 
1. “Venituri totale din exploatare” poziţia “subvenţii conform prevederilor legale în 

vigoare” se majorează cu suma de 2.964 mii lei, de la suma de 26.470 mii lei la suma de 
29.434 mii lei, ca urmare a realizării unor venituri mai mari decît cele prevăzute din 
subvenţiile acordate de Primăria Municipiului Craiova, cu următoarea componenţă: 

- prin H.C.L nr.377/2019 a fost aprobată de la Primăria Municipiului Craiova 

majorarea subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif şi a compensaţiei în sumă 

de 2.964 mii lei. 
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2. “Venituri totale din exploatare” poziţia “ alte venituri din exploatare” se diminuează 
cu suma de 33 mii lei, de la suma de 13.356 mii lei la suma de 13.323 mii lei ca urmare a 
faptului că s-au diminuat veniturile din operaţii din cedarea activelor pentru sumele ce au 
rezultat în urma casării şi alte venituri. 

3.Poziţia “Venituri financiare” se diminuează cu suma de 2 mii lei, de la suma de 3 mii 
lei la suma de 1 mii lei ca urmare a faptului că unitatea a accesat o linie de credit începând cu 
luna iunie 2019. 
 Majorarea Cheltuielilor totale cu suma de 2.929 mii lei, de la 62.216 mii lei la suma 
de  65.145 mii lei, structurată astfel: 
          I. Cu privire la Cheltuielile cu bunuri si servicii  se propune majorarea  cu  suma de 
100 mii lei, de la 14.764 mii lei la 14.864 mii lei, cu următoarea componenţă:  
 1.Pentru Cheltuielile privind stocurile se propune diminuarea cu suma de 130 mii lei 
de la suma de 13.485 mii lei la suma de 13.355 mii lei, astfel:  
 -cheltuielile cu consumul de combustibil se majorează cu 150 mii lei, de la suma de 
9.763 mii lei la suma de 9.913 mii lei, această majorare este generată de creşterea preţurilor 
la carburanţi şi parcurgerea unui număr mai mare de km ce trebuie efectuaţi ca urmare a 
introducerii unor noi trasee în vederea îndeplinirii programului de transport prevăzut în 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în Municipiul Craiova; 
 -cheltuielile cu materiale şi piese de schimb se diminuează cu suma de 50 mii lei, de la 
suma de 1881 mii lei la suma de 1831 mii lei  ca urmare a faptului ca multe piese de schimb 
au necesitat reparaţii la firme specializate; 
 -cheltuielile cu obiectele de inventar se diminuează cu 100 mii lei de la suma de 200 
mii lei la suma de 100 mii lei datorită faptului că o parte din valoarea acestora va fi cuprinsă 
în modernizarea secţiei de transport auto; 
 -cheltuielile cu consumul de energie se diminuează cu suma de 130 mii lei de la suma 
de 1.641 mii lei la suma de 1.511 mii lei datorită faptului că secţia tramvaie are în derulare 
un număr mai mic de tramvaie ca urmare a deselor defecţiuni apărute la acestea. 
  2.Cu privire la Cheltuielile privind serviciile executate de terţi se propune 
suplimentarea cu suma de 120 mii lei de la suma de 574 mii lei la suma de 694 mii lei pentru 
următoarele cheltuieli: 
 -cheltuielile cu întreţinere şi reparaţii se majorează cu suma de 50 mii lei de la 174 mii 
lei la suma de 224 mii lei lucru datorat pieselor care necesită reparaţii la firmele specializate: 
 -cheltuielile cu primele de asigurare se majorează cu suma de 70 mii lei de la suma de 
400 mii lei la suma de 470 mii lei. 
 3.Cu privire la Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi  se propune o 
majorare cu suma de 110 mii lei, de la suma de 705 mii lei la suma de 815 mii lei, din care: 
  - Cheltuielile cu serviciile bancare  se majorează cu suma de 30 mii lei, de la suma de 

15 mii lei la suma de 45 mii lei; 
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 - Cheltuielile cu alte servicii se majorează cu suma de 80 mii lei, de la suma de 422 

mii lei la suma de 502 mii lei datorită serviciilor suplimentare care au apărut pentru 

modernizarea programelor de eticheting.  

  II. Cu privire la Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate  se propune o 
creştere  cu  suma de 70 mii lei, de la 9.828 mii lei la 9.898 mii lei, sumă ce se va evidenţia în 
„cheltuieli cu alte taxe şi impozite”  ca urmare a creşterii taxei cu ANRSC precum şi a taxei 
cu rovinieta, de la suma 250 mii lei la suma de 320 mii lei. 
 III. La capitolul Cheltuieli de exploatare se propune majoararea cu suma de 2.759 
mii lei de la suma de 5.242 mii lei la suma de 8.001 mii lei, astfel: 
 -cheltuielile cu majorări şi penalităţi se majorează cu suma de 2.609 mii lei, de la suma 
de 3.518 mii lei la suma de 6.127 mii lei, datorită creşterii taxei pe valoarea adăugată aferentă 
subvenţiei; 
 -cheltuielile privind amortizarea vor creşte cu suma de 150 mii lei, de la suma de 1.724 

mii lei la suma de 1.874 mii lei, ca urmare a creşterii amortizării calculată la numărul de km 

parcurşi pe mijloacele de transport. 

    În urma rectificării profitul unităţii va fi în sumă de 748 mii lei. 

 Majorarea Cheltuielilor pentru investiţii cu suma de 14.256 mii lei, de la suma 
12.637 mii lei la suma de 26.893 mii lei. 

În urma analizei efectuate de catre R.A.T. SRL între planificarea si realizarea 

investiţiilor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, este necesară  

suplimentarea listei de investiţii şi modificarea Anexei nr. 4 “Programul de investiţii, dotări 

şi sursele de finanţare” prin suplimentarea cu suma de 14.256 mii lei la obiectivul de 

investiţii “Achiziţie autobuze 12 m EURO 6 solo - leasing”.  

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

cheltuieli, pe anul 2019, al R.A.T. S.R.L. se prezintă astfel: 

 

                                                                                  - mii lei - 

Denumire indicatori 
Buget 2019 
cf.H.C.L.169/ 

23.04.2019 

 
Influenţă +/- 

Buget 2019 
rectificat Estimări 2020 Estimări 2021 

TOTAL VENITURI 62.964,00 2.929,00 65.893,00 64.538,00 66.216,00 
TOTAL CHELTUIELI 62.216,00 2.929,00 65.145,00 63.771,00 65.429,00 
PROFIT +748,00  +748,00 +767,00 +787,00 

 

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

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

2019, conform anexei; 

2. Mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana domnului Dan 

Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T.SRL rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. 

Pe cale de consecinţă propunem modificarea H.C.L. nr.169/23.04.2019.     
 
 
          
                              
Pt.Director executiv,           Director executiv adj., Întocmit, 

          Daniela Militaru                    Lucia Ştefan                         cons.Claudia Popa 

 
 
 
 
P.C./2 ex 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.178495/15.10.2019 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

- Referatul  de aprobare nr. 173113/07.10.2019,                         

- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 177518/14.10.2019 

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

2019,             

 - art. 6 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  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.169/23.04.2019  prin care a fost aprobat bugetul 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al R.A.T. SRL, 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 nr. 1333727/23.08.2018 

privind :   

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

2019; 

2. Mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana domnului Dan 

Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T.SRL 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, 

 3. Modificarea in mod corespunzator a H.C.L. nr.169/23.04.2019.     

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Toncea Lia Martha 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                           Aprobat,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR.  173113/07.10.2019 
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.A.T SRL pe anul 2019  

 
 

 

Prin adresa nr. 13491/04.10.2019, înregistrată  la CLM sub nr.318/04.10.2019, R.A.T 
SRL ne solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. 

Prin H.C.L. nr.169/23.04.2019  a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 
2019 al R.A.T. SRL.  

În urma analizei execuţiei bugetului, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii,  
R.A.T. SRL consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, şi 
propane: 

I. Majorarea  Veniturilor totale cu suma de 2.929  mii lei, astfel: 

- “Venituri totale din exploatare” poziţia “subvenţii conform prevederilor legale în 
vigoare” se majorează cu suma de 2.964 mii lei; 

-  “Venituri totale din exploatare” poziţia “ alte venituri din exploatare” se diminuează 
cu suma de 33 mii lei. 

- “Venituri financiare” se diminuează cu suma de 2 mii lei. 
 

II. Majorarea Cheltuielilor totale cu suma de 2.929 mii lei, astfel: 

 - Cheltuielile cu bunuri si servicii  se majorează  cu  suma de 100 mii lei; 
 - Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate  se majorează  cu suma de 70 
mii lei;  
 - Cheltuielile de exploatare se majoararea cu suma de 2.759 mii. 
    În urma rectificării profitul unităţii va fi în sumă de 748 mii lei. 

Tototdată din analiza efectuată R.A.T SRL consideră necesară suplimentarea listei de 

investiţii propuse a fi finanţată din credite bancare pentru achiziţia unui număr de 10 

autobuze în valoare totală de 14.256,00 mii lei. 

Achiziţionarea acestor autobuze se impune ca urmare a faptului că o parte din 

mijloacele de transport în comun din dotarea R.A.T SRL nu îndeplinesc toate standardele de 
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confort şi siguranţă prevăzute de normele europene, dar şi pentru susţinerea activităţii de 

transport public de călători în Municipiul Craiova. 

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; prevederile din Legea nr.50/2019 a  
bugetului de stat pe anul 2019;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 R.A.T. SRL pe anul 2019 şi mandatarea domnului Zorilă Dan, 
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 2019, drept 
pentru care propunem emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ. 

    

                         

 

      

Pt.Director executiv,                                       Director executiv adj., 

          Daniela Militaru                                                   Lucia Ştefan 
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