
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor,  

                Construcţii Edilitare SRL pe anul 2020. 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere: 

 Referatul de aprobare  nr. 24155/22.10.2020  al Primarului municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 24156/22.102020 al Direcţiei economice şi Direcţiei Juridic Comercial; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

 Prevederile Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

 Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor 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; 

 Prevederile OG 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; 

 Adresa nr. 2318/22.10.2020 a SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL prin care se solicita 

aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020; 

 Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societăţii Comerciale Administraţia Străzilor, 

Construcţii Edilitare SRL; 

 Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Terma 

Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC Piețe și Târguri 

Alexandria SRL; 

 Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 23/21.10.2020 a SC Administraţia Străzilor, Construcţii 

Edilitare SRL privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020; 

 Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21/21.10.2020 al SC Administraţia Străzilor, Construcţii 

Edilitare SRL privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020; 

 Prevederile HCL nr. 39/14.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2020; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României. 

 În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) şi alin. (5) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe 

anul 2020, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății 

Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL și Direcției economice din cadrul Primăriei 

municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

           PRESEDINTE DE SEDINȚĂ 

             Consilier,       

AUGUSTIN IOAN                                                                         CONTRASEMNEAZĂ   

                                              Secretar General, 

                                                                                                                        ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU  

Alexandria 
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JUDEŢUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 24155/ 22.10.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia 

Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2020. 

 

 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL funcţionează ca întreprindere publică ce 

asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat al municipiului.  

 În conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 39 din 14 februarie 2020.  

 Prin adresa nr. 2318/22.10.2020SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL a solicitat 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, motivând această solicitare prin dificultatea 

realizării veniturilor așa cum au fost inițial planificate din cauza contestării procedurii de achiziție de 

bitum fierbinte rutier, ceea ce a întârziat execuția lucrărilor specifice cu aproximativ 4 luni. 

 Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este legală, necesară şi oportună fiind 

făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

3. OG 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; 

4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. 

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun iniţierea unui proiect 

de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, 

Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2020.  

 Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria 

vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentată 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUȘIN 



JUDEŢUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DirecțiaEconomică 

Direcţia Juridic, comercial 

NR. 24156 / 22.10.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor,  

                Construcţii Edilitare SRL pe anul 2020. 

 

 Prin Referatul de aprobare nr. 24155/22.10.2020, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii şi aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2020. Având în 

vedere că SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL funcţionează ca întreprindere publică ce 

asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat al municipiului, în 

conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 39 din 14 februarie 2020. 

I. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA 

Prezentul proiectul de hotărâre are ca scop rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL, având în vedere prevederile OG 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. 

 Prin adresa nr. 2318/21.10.2020 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL a 

solicitatrectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, prezentând următoarele 

considerente: 

a) procedura de achiziţie publică licitaţie deschisă pentru bitum fierbinte pentru drumuri tip D50/70 

derulată în intervalul martie-aprilie 2020 în SICAP a fost contestată de doi dintre ofertanţi la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în data de 04, respectiv 06 mai.  

b) CNSC a comunicat în data de 09 iunie 2020 Decizia nr. 900/02.06.2020 prin care a respins că 

nefondate ambele contestaţii depuse. 

c) împotriva Deciziei CNSC unul dintre contestatari a depus plângere la Curtea de Apel Bucureşti.  Prin 

Decizia nr. 1142/23.07.2020 comunicată la data 25.08.2020 de Curtea de Apel a respins apelul declarat. 

d) procedura de achiziţie publică a fost suspendată pe durata judecării cauzelor (mai-august), astfel ca 

bitumul rutier necesar la prepararea betonului asfaltic, nu a putut fi achiziţionat de la ofertantul declarat 

câştigător în urma procedurii derulate.  

e) începând cu instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi pe durata stării de alertă, pentru 

evitarea răspândirii noului coronavirus, la şantierele societăţii echipele de muncitori au fost diminuate 

că efectiv numeric, personalul fiind instruit să păstreze distanța corespunzătoare recomandată, ceea ce a 

condus la o scădere a ritmului de execuţie a lucrărilor. 

 Având în vedere cele prezentate, se apreciază că nu se poate atinge valoarea veniturilor 

prognozată pentru anul în curs. 

II. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor 

acte normative: 



1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

3. OG 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; 

4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. 

III. CONSIDERAŢII DE ORDIN ECONOMIC 

Propunerea de rectificare a bugetului SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL 

pentru anul 2020 a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaţilor şi Consiliul de Administraţie, după 

cum urmează: 

A. Venituri totale ale bugetului societăţii sunt în suma de 6250 mii lei din care: 

a. Venituri din prestări servicii : 6220 mii lei, 

b. Venituri financiare: 30 mii lei. 

Veniturile din prestări servicii ale bugetului societăţii pe anul 2020 în suma de 6250 mii lei 

reprezintă 99% din veniturile totale ale bugetului societăţii. 

B. Cheltuielile bugetului societăţii ASCE SRL pentru anul 2020 au fost fundamentate şi 

dimensionate pe secţiunea de funcţionare, urmărindu-se asigurarea desfăşurării activităţii 

societăţii. 

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2020 în suma de 6215 mii lei sunt 

structurate astfel: 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 2391 mii lei; 

 Cheltuieli cu impozite şi taxe- suma propusă pentru anul 2020- 121 mii lei; 

 Chletuieli de personal în suma de 3390 mii lei; 

Alte cheltuieli de exploatare în suma de 313 mii lei . 

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2020 este de 30 mii lei, iar rezultatul net este 25.20 

mii lei. 

Având în considerare că cele prezentate sunt oportune, legale şi necesare, propunem spre analiză şi 

aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2020. 

 

 DIRECŢIA  ECONOMICĂ     DIRECŢIA  JURIDIC,COMERCIAL 

 DIRECTOR,              DIRECTOR, 

   GAFENCU HARITINA           CHESNOIU POSTUMIA 

 


