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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al SC  SERVICIUL 

SANITAR VETERINAR SRL ALEXANDRIA pe anul 2017 

 

Prin expunerea de motive nr. 27.991/ 17.10.2017  Primarul municipiului Alexandria propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat 

al SC SERV.SANITAR VETERINAR  SRL ALEXANDRIA  pe anul  2017. 

 

1. Necesitatea si oportunitatea 

Prin HCL Alexandria a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuiel pe anul 2017 pentru SC 

SERV.SANITAR VETERINAR SRL având planificate  venituri totale in suma de  de 446,93 mii lei 

şi cheltuieli toale de 444,93 mii lei.  Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost fundamentat şi întocmit 

astfel încât să asigure sursele necesare desfasurarii activatii curente  avind in vedere si  prevederile 

Legii nr.258/2013. 

Având în vedere situaţia economico-finaciară in primele noua luni ale anului, conducera 

executivă a societăţi propune o rectificare a bugetului cu modificarea veniturilor totale şi a 

cheltuielor totale. 

Conform prevderilor art.10 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi adminstrativ-

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect participare majoritaă, 

operatorii economic pot proceda la rectificare bugetelor de venituri şi cheltuieli, atunci când, din 

motive temeinc justifcate, sunt necesare modifcări ale nivelurilor unor indcatori economico-finaciari 

aprobaţi. 

 

2. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform urmatoarelor prevederi: 

- Legea  nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea 31 /1990  cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- OG 26/2013 art.4 lit.c0 si art.10 al.(2) -  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 

- OMFP. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli 

intocmit de catre unii operatori economici precum si a anexelor de fundamentare a acestora. 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, art.19, al.(2). 

 

 

 



3. Consideratii de ordin economic: 

 Bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al SC SANITAR VETERINAR  SRL pe anul 

2016(Anexa  ): 

� la partea de venituri este in suma de 431,15 mii lei; 

� la partea de cheltuieli este in suma de 431,05 mii lei; 

Rezultatul brut propus  pentru anul 2017 este de 0,1 mii lei. 

Modificari ale Indicatorilor economico- financiari prevazuti in Bugetul rectificat de 

Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.  

Veniturile totale ale bugetului societatii se diminueaza de la 446,93 mii lei la 431,15 mii lei 

reprezentind venituri din activitati sanitar –veterinare avindu-se in vedere prevederile Legii 

nr.258/2013,estimindu-se capturarea ,cazarea si revendicarea unui numar mai mare de caini ,precum 

si actiuni sanitar –veterinare catre populatie respectiv vaccinare pasari ,etc. 

Aceste activitati nu au fost realizate  pe parcursul  celor noua luni ale anului  2017 la nivelul 

estimarilor efectuate de societate . 

 Chetuielile bugetului societatii SC SERV.SANITAR VETERINAR SRL pe anul 2017 au fost 

fundamentate si dimensionate urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii. 

La stabilirea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de functionare, componenta de baza 

obligatorie a bugetului societatii, a fost ca sumele alocate pentru bunuri si servicii sa fie prevazute 

pentru a se asigura cu prioritate acoperirea cheltuielilor pentru medicamente ,instrumentar ,materiale 

sanitare ,hrana caini ,cheltuilei de electricitate, apa, salubritate, impunandu-se masuri de 

economicitate si eficienta in utilizarea resurselor. 

Cheltuielile de exploatare  initiale in suma de 444,93 mii lei se diminueaza la  431,05 mii lei 

astfel: 

 Cheltuieli cu bunuri si servicii - suma propusa de 97,13 mii lei se diminueaza la 94,56 mii lei 

din care : 

 Cheltuieli .privind stocurile -suma propusa 60,33 mii lei se diminueaza la la 54,33  mii lei . 

 Deasemenea s-a prognozat ca in anul 2017 vor fi solicitari privind adoptarea si revendicarea 

unui numar mai mare de caini iar conform Legii nr.258/2013iar pentru aceasta era obigatorie 

sterilizarea ,deparatizarea si vaccinarea lor ,insa pe parcursul anului  s-a inregistrat  un numar mai 

mic de caini decit cel prognozat . 

         Cheltuieli  cu pesonalul   - suma propusa de 333,64  mii lei se diminuiaza la 321,96 mii lei. 

 Profitul   brut initial in suma de 2,0 mii lei se diminueaza la 0,1 mii lei ,avindu-se in vedere 

ca activitatea societatii este de prestari de servicii . 

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

aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare intocmit privind aprobarea rectificarii  bugetului  de 

venituri si cheltuieli al societatii SC SERV.SANITAR VETERINAR SR ALEXANDRIA . 
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