
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

PROIECT                    
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., pentru anul 2020 

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

25.06.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.78819/2020, raportul nr.80882/2020 

întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.82017/2020 
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 2020;  

 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 administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea 
nr.47/2014, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi Ordinului 
Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, 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 2020, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu 
Marinela, să voteze în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., din data de 02.07.2020, rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli prevăzută la art.1. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.46/2020. 

Art.4. 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 GENERAL, 



                                                                                                                                                    

Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                           Se aprobă,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR. 78819/03.06.2020     
 

 
       
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

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

pe anul 2020  
 

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. 9038/29.05.2020, 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 2020 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 2020. 
            S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menţionează că faţă de propunerea iniţiala cu privire la 
Anexa 4 referitoare la Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2020, 
propune o creştere a valorii cheltuielilor cu investiţiile cu suma de 519,00 mii lei de la 1.051 
mii lei la 1.570 mii lei. 
           În mod corespunzător, propune ca sursele de finanţare să fie majorate cu suma de 
519,00 mii lei, respectiv de la alte rezerve -profit reinvestit prevăzute la finele anului 2019. 

Astfel, se propun următoarele rectificări : 
- Pentru înnoirea parcului auto, în vederea prestării activităţilor de deszăpezire 

(încărcat-descarcat materiale antiderapante, sare, cloruri, ori a zăpezii,precum şi 
pentru activitatea de salubrizare stradală şi salubrizare menajeră este necesară 
achiziţionarea unui buldoexcavator .  

                 Valoarea estimată a utilajului este de 420.000 lei fără TVA.  
                 Investiţia este propusă pentru trimestrul III al anului. 
                 Influenţa este în sensul creşterii cu suma de 420,00 mii lei. 

- Pentru extinderea  activităţii de dezinsecţie urbană, optimizarea timpilor de 
execuţie a trecerilor, creşterea productivităţii muncii este necesar a se achiziţiona 
un generator de ceaţă rece, cu alimentare diesel. 

       Valoarea estimata a generatorului este de 110.000 lei fără TVA. 
       Investiţia este propusă pentru trimestrul III al anului. 
       Influenţa este în sensul creşterii cu suma de 110,00 mii lei. 
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- Pentru activitatea de salubrizare stradală se renunţă la achiziţionarea în acest an a 
aspiratorului electric autopropulsat. Valoarea estimata  67.000 lei. Achiziţia a fost 
propusă pentru trimestrul II al anului. 
Influenţa este în sensul scăderii cu suma de 67,00 mii lei. 

- Cele 2 tractoarele de 45/60 CP se înlocuiesc prin achiziţia a 2 tractoare de 75 CP. 
      Influenţa  este în sensul creşterii cu suma de 26,00 mii lei. 
- Alte dotări cu mijloace fixe se majorează de la suma de 100 mii la suma de 130 mii 

lei, influenţa este în sensul creşterii cu suma de 30,00 mii lei. 
      De asemenea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. face precizarea că la dotările 
nenominalizate se are în vedere necesitatea asigurării funcționarii    diferitelor utilaje 
pentru activitatea de salubrizare stradală, prin înlocuirea unor atașamente la acestea, 
necesități ce pot apărea ca urmare a vechimii acestora (lame, sărărițe, raspânditor material 
antiderapant) în timpul desfașurării activității, mai ales la deszăpezire, precum și alte 
dotări-hală reparații. 

 
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, 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 2020 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 2020.    

                              

          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. 80882/09.06.2020                Se aprobă,                                                                  
                      PRIMAR, 

           MIHAIL GENOIU 
 
 
                                                                                                                             

 

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

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

pe anul 2020  
 

           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. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii 5/2020 privind aprobarea bugetului de 

stat pe anul 2020, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 9195/03.06.2020, propunerea de rectificare 

a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.  

Prin H.C.L. nr. 46/14.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2020. 
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În urma analizei execuţiei bugetului la zi al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 

buna desfăşurare a activităţii societăţii, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră necesară 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, prin modificarea Anexei nr. 4 

– Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare, astfel: 

- Pentru înnoirea parcului auto, în vederea prestării activităţilor de deszăpezire 

(încărcat-descarcat materiale antiderapante, sare, cloruri, ori a zăpezii,precum 

şi pentru activitatea de salubrizare stradală şi salubrizare menajeră este 

necesară achiziţionarea unui buldoexcavator .  

                 Valoarea estimată a utilajului este de 420.000 lei fără TVA.  

                 Investiţia este propusă pentru trimestrul III al anului. 

                 Influenţa este în sensul creşterii cu suma de 420,00 mii lei. 

- Pentru extinderea  activităţii de dezinsecţie urbană, optimizarea timpilor de 

execuţie a trecerilor, creşterea productivităţii muncii este necesar a se 

achiziţiona un generator de ceaţă rece, cu alimentare diesel. 

       Valoarea estimata a generatorului este de 110.000 lei fără TVA. 

       Investiţia este propusă pentru trimestrul III al anului. 

       Influenţa este în sensul creşterii cu suma de 110,00 mii lei. 

- Pentru activitatea de salubrizare stradală se renunţă la achiziţionarea în acest 

an a aspiratorului electric autopropulsat. Valoarea estimata  67.000 lei. Achiziţia 

a fost propusă pentru trimestrul II al anului. 

Influenţa este în sensul scăderii cu suma de 67,00 mii lei. 

- Cele 2 tractoarele de 45/60 CP se înlocuiesc prin achiziţia a 2 tractoare de 75 CP. 

      Influenţa  este în sensul creşterii cu suma de 26,00 mii lei. 

- Alte dotări cu mijloace fixe se majorează de la suma de 100 mii la suma de 130 

mii lei, influenţa este în sensul creşterii cu suma de 30,00 mii lei. 

      De asemenea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. face precizarea că la dotările 

nenominalizate se are în vedere necesitatea asigurării funcționarii diferitelor utilaje 

pentru activitatea de salubrizare stradală, prin înlocuirea unor atașamente la acestea, 

necesități ce pot apărea ca urmare a vechimii acestora (lame, sărărițe, raspânditor 
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material antiderapant) în timpul desfașurării activității, mai ales la deszăpezire, precum și 

alte dotări-hală reparații. 

            S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menţionează că faţă de propunerea iniţiala cu privire 

la Anexa 4 referitoare la Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 

2020, propune o creştere a valorii cheltuielilor cu investiţiile cu suma de 519,00 mii lei de 

la 1.051 mii lei la 1.570 mii lei. 

           În mod corespunzător, propune ca sursele de finanţare să fie majorate cu suma de 

519,00 mii lei, respectiv de la alte rezerve -profit reinvestit prevăzute la finele anului 

2019. 

 

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

cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 

           - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
46/2020 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

VENITURI TOTALE 68.011,00 0,00 68.011,00 69.001,00 69.001,00 
CHELTUIELI TOTALE 66.628,00 0,00 66.628,00 67.981,00 67.966,00 

PROFIT/PIERDERE 1.383,00 0,00 1.383,00 1.020,00 1.035,00 
 

 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 2020, 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 2020, în şedinţa din data de 02.07.2020, orele 15.00. 

 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 46/14.02.2020. 

 

                        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. 82017/10.06.2020 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 _ Referatul de aprobare nr. 78819/03.06.2020,               

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 80882/09.06.2020 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, al  SC Salubritate Craiova SRL  pe anul 2020, 

− Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 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, H.C.L. 

nr. 46/14.02.2020, H.C.L. nr. 55/08.02.2016 , art 129 coroborat cu   art.139, art. 196 alin 1 lit. a din 

OUG 57/2019- Codul Administrativ, 

− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget n r80882/09.06.2020 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, al  SC Salubritate Craiova SRL  pe anul 2020, 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 2020, în şedinţa din data de 02.07.2020, orele 15.00 si modificarea in mod corespunzator a  HCL nr. 

46/14.02.2020. 

 

Director Executiv      Intocmit 

Mischianu Ovidiu                                                           C.J Lia Toncea    
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