
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

              
                                                                  PROIECT  

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

pe anul 2020 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.79492/2020, raportul nr.81758/2020 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.82020/2020 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 
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 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.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi Ordinului 
Ministrului Finanţelor nr.3818/2019 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 2020, 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 2020. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.47/2020. 

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.  79492/04.05.2020 
 

  
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.A.T SRL pe anul 2020  

 
 

 

Prin H.C.L. nr.47/14.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 
2020 al R.A.T. SRL.  

În urma analizei efectuate de catre R.A.T. SRL între planificarea şi realizarea 
investiţiilor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova,  este necesară  rectificarea   
bugetului de venituri şi cheltuieli al  R.A.T. SRL pe anul 2020  prin virări de credite bugetare 
aferente programului de investiţii şi modificarea Anexei nr. 4 prin înlocuirea poziţiei 
“Modernizare autoutilitare” cu următoarele obiective: achiziţia unui analizor opacimetru şi 
soft stand frână ITP, achiziţie compresor pentru atelierul de vulcanizare precum, şi studiu de 
soluţie pentru infrastructura încărcare autobuze electrice. 

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.5/2020 a  
bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările şi completările aduse prin OUG 50/2020 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 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 R.A.T. SRL pe anul 2020 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 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.81758               
  
             Se aprobă,                                                                  
                      PRIMAR, 

        MIHAIL GENOIU 
 
  

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

la R.A.T. SRL 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.  

Prin H.C.L. nr. 47/14.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 

R.A.T. SRL pe anul 2020. 

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi 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 cu modificările şi completările aduse prin OUG 50/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, R.A.T. SRL a transmis spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin adresa nr. 7778/03.06.2020, propunerea 

de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.  
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În urma analizei efectuate de către R.A.T. SRL între planificarea şi realizarea 

investiţiilor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova,  este necesară  

rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli al  R.A.T. SRL  prin virări de credite 

bugetare aferente programului de investiţii şi modificarea Anexei nr. 4. 

Modificările propuse în Anexa nr.4 la Bugetul de venituri şi cheltueli al R.A.T. 

SRL sunt fundamentate astfel: 

  Obiectivul de investiţii “Modernizare autoutilitare” se diminuează cu suma de 

42.000 lei, de la suma de 150.000 lei la suma de 108.000 lei , sumă ce va fi redistribuită 

către alte obiective noi. 

 În anul 2020 Primăria Municipiului Craiova a derulat şi finalizat licitaţiile 

privind proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 pentru achiziţionarea a 16 autobuze electrice articulate cu lungime 

de 18 m, respective 30 autobuze electrice solo cu lungime de 12 m, fiind necesară 

realizarea infrastructurii de alimentare a staţiilor de încărcare din incinta autobazei 

situate în Calea Severinului nr.103. 

Astfel faţă de cele prezentate mai sus, R.A.T SRL pentru realizarea investiţiei 

propune ca punct de pornire efectuarea unui studiu de soluţie, care să prezinte date 

tehnice, echipamentele necesare şi costurile aferente.  

Din prospectarea pieţei privind costul realizării studiului amintit se estimează a 

fi necesară o valoare de 10.000 lei. 

 De asemnea R.A.T SRL desfăşoară activitatea de ITP, activitate complementară 

transportului, pe de o parte, cât şi ca activitate suplimentară pentru obţinerea de venituri 

suplimentare, prin efectuarea de verificări tehnice periodice pentru terţe persoane. 

Aparatura şi instalaţiile existente au o vechime de 20 de ani, iar unele dispozitive 

funcţionează cu limitări de tehnologie şi cu defecţiuni frecvente, fiind afectată 

activitatea staţiei ITP.  

Pentru eliminarea acestui aspect este necesară achiziţia de echipamente noi, în 

special a unui opacimetru.  

Tototdată pentru standul existent de verificare a forţelor de frânare este necesară 

achiziţia unui soft nou pentru preluarea datelor, analiză şi comunicare. 
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Din studiul pieţei interne achiziţia totală pentru aparatura menţionată şi a 

softului se ridică la valoarea de 25.000 lei. 

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a transportului public în municipiul 

Craiova, în atelierele societăţii se realizează lucrările de întreţinere şi reparaţii pentru 

mijloacele de transport, în vederea diminuării costurilor de exploatare. 

Astfel cu compresorul existent în atelierul de vulcanizare se verifică periodic 

presiunea pneurilor autobuzelor utilizate în transportul public. Compresorul având o 

vechime de 30 de ani au fost necesare reparaţii frecvente, presiunea generată de acesta 

fiind limitată la o valoare inferioară valorii minime necesare, în acest sens fiind necesară 

achiziţionarea unui compresor nou. 

Din studiul pieţei interne pentru  achiziţia unui nou compresor este necesară 

suma de 7.000 lei.   

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

cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020 se prezintă astfel: 

          - mii lei - 

Denumire indicatori 
Buget 
H.C.L 

47/2020 

Influenţe 
+/- 

Buget 
după 

rectificare 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

VENITURI 
TOTALE 

75.379,00 0,00 75.379,00 76.887,0
0 

79.193,0
0 

CHELTUIELI 
TOTALE 

72.369,00 0,00 72.369,00 73.817,0
0 

76.031,0
0 

PROFIT/PIERDERE +3.010,00 0,00 +3.010,00 +3.070,0
0 

+3.162,0
0 

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

Municipiului Craiova: 

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

anul 2020, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Dan Zorila, 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 2020. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 47/14.02.2020. 

          Pt. Director executiv,              Director executiv adj.,                        Întocmit, 
                Daniela Militaru                        Lucia Ştefan                         cons.Claudia Popa 
 









MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 82020/10.06.2020 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 _ Referatul de aprobare nr. 79492/04.05.2020,               

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 81758/2020 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, la RAT 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, Legea 

nr.5/2020 a  bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările şi completările aduse prin OUG 50/2020 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, H.C.L. nr. 47/14.02.2020, HCL 5/2016, 

HCL 114/2016, 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 nr. 81758/2020 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, la RAT SRL  pe anul 2020, mandatarea domnului Dan Zorila, 

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 2020 si modificarea in mod 

corespunzator a  HCL nr. 47/14.02.2020. 

 

Director Executiv      Intocmit 

Mischianu Ovidiu                                                           C.J Lia Toncea    
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