
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2021 .

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
extraordinara, avand in vedere :

- Referatul de aprobare nr.9349/12.04.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 9350/12.04.2021 al Directiei Economic si

Directiei Juridic Comercial ;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- adresa nr.9348/12.04.2021 a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL  

Alexandria;
- prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului  de stat pe anul 2021 ;
- Hotararea A.G.A a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.54/12.04.2021 ;
- Decizia C.A. a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.65/12.04.2021 ;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii 

bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, 
precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ teritoriale 
sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 
majoritara;

- prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale , republicata , 
cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.129, alin.(2), lit. “d” si alin(7) lit. ֦n" din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ ;

In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) si ale art. 139, alin. (1) si alin.(6)si ale art. 
196, alin.(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba bugetul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe
anul 2021, conform anexelor 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotarare va 
fi transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Primarului Municipiului Alexandria, Directiei  Economice si S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE S.R.L Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA       
Consilier,  SECRETAR GENERAL,

Ene Ionela Cornelia Alexandru Razvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr.84 /19 aprilie 2021 .



JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr.9349/12.04.2021

REFERAT DE APROBARE 

Priveste : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pentru anul 2021.

Prin adresa nr.9348/12.04.2021, S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L .  

Alexandria a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Analizand solicitarea din adresa sus-mentionata, am constatat ca aceasta s-a facut in 

conformitate cu: 

∑ Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;

∑ O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri 

si cheltuieli, intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de 

fundamentare a acestora;

∑ O.G. nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitati administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari 

sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

∑ Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

∑ Hotararea Adunarii Generale a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr..54 din 

data de 12.04.2021 ;

∑ Decizia Consiliului de Administratie al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

nr.65 din data de 12.04.2021 ;

motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1)si alin.(2) lit (d) si art 

196, alin.(1) si alin (2) lit.(a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ al 

Romaniei , propun elaborarea de catre Directia Economica si Directia Juridic Comercial a 

unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 

2021 pentru S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria care, impreuna cu 

intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consilului Local al 

Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN





JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 
NR 9350 /12.04.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE 

IMOBILE SRL pe anul 2021.

Prin Referatul de aprobare nr. 9349/12.04.2021, primarul municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea

bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2021. 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Prezentul proiect de hotarare are ca scop aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L ALEXANDRIA pe anul 2021, avand in vedere 

prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari 

sau detin direct ori indirect o participatie majoritara .

LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative:

• Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;

• Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;

• OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

• OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori 

majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si 

completarile ulterioare;

• Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei .

• CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC



Bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL 

ALEXANDRIA pe anul 2021 :

- la partea de venituri este in suma de 3.000.000 lei 

- la partea de cheltuieli este in suma de 2.999.000 lei 

Rezultatul brut propus pentru anul 2021 este de 1000 lei .

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2021 .

Veniturile totale ale bugetului societatii sunt in suma de 3.000.000 lei ,din care :

- venituri din servicii prestate in suma de 2.845.000 lei 

- venituri din subventii in suma de 150.000 lei 

- venituri financiare in suma de 5000 lei 

Fundamentarea acestora s-a facut, avandu-se in vedere veniturile realizate in anul 

precedent, pe categorii de venituri obtinute din acestea, precum si pe elemente 

specifice .

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2021 in suma de 2.999.000

lei sunt prezentate cu urmatoarele precizari :

Cheltuieli cu bunuri si servicii – suma propusa la acest capitol este de 

465.000b mii lei ,care include :

Cheltuieli privind stocurile – in suma de 265.000 lei 

Cheltuieli privind serviciile executate de terti – in suma de 200.000 lei , suma ce a 

fost stabilita tinand cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase, 

in vederea incadrarii in prevederile bugetare aprobate, pentru finantarea 

cheltuielilor de stricta necesitate(salubritate, asigurari auto, plata anunturilor 

publicitare, a contractelor de prestari servicii si a altor cheltuieli pentru intretinere 

si functionare )

Cheltuieli cu impozite si taxe – suma propusa la acest capitol este de 6000 lei , 

suma ce a fost stabilita conform declaratiei de impunere .

Cheltuieli de personal – in suma toatala de 2.450.000 lei si se compune din :

- cheltuielile cu salariile, indemnizatiile stabilite prin lege  in suma de 2.270.000 

lei 

- contributiile aferente acestora in suma de 70.000 lei .

- cheltuieli aferente contractului de mandat in suma de 110.000 lei .

Alte cheltuieli de exploatare –suma propusa la acest capitol este de 78.000 lei, ce 

a fost stabilita dupa cum urmeaza :



- cheltuieli cu amotizarea activelor fixe in suma de 10.000 lei .

- cheltuieli cu dobanzi si penalitati in suma de 68.000 lei .

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2021 este de 1000 lei .

Profitul contabil dupa deducerea impozitului pe profit este propus a se utiliza pentru 

acoperirea pierderilor din anii precedenti 

Previziunea bugetara pe anul 2021 a fost intocmita in baza art. 9 alin 2 din Ordonanta nr. 

26/2013 .

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre 

analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit privind aprobarea

bugetului SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pentru anul 2021 .

DIRECTIA  ECONOMICA DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL

GAFENCU HARITINA                                  CHESNOIU POSTUMIA



S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.
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Nr.1148/12.04.2021

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

In conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 
2021 si prevederile art. 6 alin. (1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori 
indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, 
inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului 
Alexandria bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL pe anul 2021 .

DIRECTOR,
IOTU MIHAIL LUCIAN


