
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

              
                                                                      PROIECT  

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

2017 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017; 

Având în vedere raportul nr.111360/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. 
SRL, pe anul 2017; 

În conformitate cu prevederile 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, art.49 
din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat, pe anul 2017 şi Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 
2017, 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, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2017. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

           INIŢIATOR,        AVIZAT, 
              PRIMAR,           PT. SECRETAR, 



                                                                                                                                                    

         Mihail GENOIU           Ovidiu MISCHIANU 
                         

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                       
SERVICIUL BUGET                                                                                           
NR. 111360/16.08.2017 
 
                                                                                                                          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 

pe anul 2017 

la R.A.T S.R.L. 
 
 
 

           În conformitate cu prevederile art.10, al.2, din O.G. nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
asdministrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, operatorii 
economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli, conform prevederilor art.4, din motive temeinic justificate. 
 Prin H.C.L nr.85/30.03.2017a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T SRL pe anul 2017. 
 Prin adresa nr.10679/2017 înregistrată la Consiliul Local Municipal Craiova sub 
nr.247/2017, R.A.T SRL, a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului 
Craiova rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 prin suplimentarea 

veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 2.000 mii lei.  
 Rectificarea  bugetului s-a făcut cu respectarea prevederilor art.49 al Legii 
privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi OMF nr. 20/2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 prezentată 
de către R.A.T. S.R.L. s-a constatat că este necesară rectificarea bugetului prin 
suplimentarea veniturilor cu suma de 2.000,00 mii lei şi a cheltuielilor cu aceeaşi sumă, 
după cum urmează: 



- se majorează veniturile din subvenţii cu suma de 2.000,00 mii lei ca urmare a creşterii 
numărului de abonamente distribuite faţă de numărul de abonamente planificat al 
beneficiarilor HCL 144/28.04.2016 (penionarilor cu vârsta peste 70 de ani şi a celor cu 
venit din pensie de până la 1.200 lei pe lună); 
- se majorează cheltuielile planificate cu suma de 2.000,00 mii lei astfel:   
 -cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.250,00 mii lei; 
 -cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 180,00 mii lei;  
 -cheltuieli cu alte servicii executate de terţi în sumă de 70,00 mii lei;  
 -cheltuieli cu personalul în sumă de 50,00 mii lei;  
 -alte cheltuieli de exploatare în sumă de 450,00 mii lei. 
 În conformitate cu nota de  fundamentare şi Anexa aferentă ataşate, bugetul de 
venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al R.A.T SRL, se prezintă astfel: 
 
                                                                                         - mii lei - 

Denumire indicatori 
Buget H.C.L 
nr. 85/2017 

Influenţe +/- Buget după 
rectificare 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

TOTAL VENITURI 41.815,00 +2000 43.815,00 43.069,00 44.361,00 

TOTAL CHELTUIELI 39.511,00 +2000 41.511,00 40.696,00 41.917,00 

PROFIT +2.304,00  +2.304,00 +2.373,00 +2.444,00 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local, 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 2017, conform 
anexei.  

Deasemenea solicităm 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 2017. 

În mod corespunzător se modifică H.C.L nr.85/30.03.2017. 
 
 

              Director executiv,                     Şef serviciu, Întocmit, 
             Lucia Ştefan                      Daniela Militaru                  cons.Claudia Popa 

 
 
 
 

                                                        Vizat de legalitate, 
                                                                cons.jur.Denisa Pîrvu 

 

 
2 ex/PC                                          



R.A.T. SRL 

Va rugam sa includeti pe , Ordinea de zi" a sedintei Consiliului Local al Municipi lui 
Craiova, in vederea aprobarii, urmatorul punct: 

eRectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RAT SRL pentru anul201 

I . 

I 















ANEXA 

FUNDAMENT AREA FONDULUI DE SALARII PROGNOZAT PE 
ANUL 2017 AFERENT ADMINISTRATORULUI 

Salariul prognozat: 

TOTAL 

Sef Birou RU 
Popescu Daniela 

5795 lei/ luna x 3 = 17385 lei 
7534 lei/ luna x 3 = 22602lei 

11600 lei/ luna x 6 = 69600 lei 

109587lei 

1 Intocmit 
Tudora Florina 





R.A.T. SRL CRAIOVA 

NOTADEFUNDAMENTARE 
privind rectificarea BVC pe anul2017 

V rmare a analizei executiei bugetare pentru semestrul I al 
anului 2017 , R.A. T SRL propune urmatoarele modificari: 

In cadrul capitolului venituri din exploatare se majoreaza 
veniturile din subventii cu suma de 2.000.000 lei ca urmare a 
cresterii rtumarului de abonamente distribuite fata de numarul 
de abonamente planificat al beneficiarilor HCL 144/28.04.2016 
( pensionarilor cu varsta peste 70 de· ani si a celor cu venit din 
pensie de pana Ia 1200 lei pe 
luna). 

La capitolul cheltuieli se majoreaza cheltuielile planificate 
cu suma totala de 2.000.000 lei astfel : 

-cheltuieli privind stocurile in suma de 1.250.000 lei; 
•cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de 

180.000 lei; · 
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 

70.000 lei; 
-cheltuieli cu personalul in suma de 50.000 lei; 
-alte cbeltuieli de exploatare in suma de 450.000 lei. 

Astfel, am procedat Ia rectificarea bugetara. 

Administrator, 
Tanasescu Marcel 

Director Economic, 

JeanaPaun~ I . ~ 
Ur 
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