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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Priveste: rectificareabugetului de venituri si cheltuieli al SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2017. 

 

 Prin Expunerea de motive nr.28409/19.10.2017, primarul municipiului 

Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare 

cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2017. Avand in vedere ca SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL functioneaza ca intreprindere publica ce 

asigura gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public si 

privat al municipiului, in conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri 

si cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local 

Alexandria nr. 1134 din 07 iunie 2017. 

• NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prezentul proiectul de hotarare are ca scop rectificarea bugetului de venituri 

si cheltuieli pe anul 2017 al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, 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; 

• OMFP nr. 20/2016 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; 

• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

• CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Pe parcursul anului curent, la trimestrul III,  s-a inregistrat o crestere a 

cheltuielilor totale, datorita cresterii   cu 30% a numarului de personal  si a 

cheltuielilor cu personalul de la 1200 mii lei la 1550 mii lei. 

Dupa rectificarea anterioara a crescut nevoia de personal deoarece 

activitatea s-a dezvoltat, s-au incheiat contracte noi de prestari servicii, 

necesitand un numar mai mare de personal pentru o perioada de 6 luni pentru un 

numar de 14 salariati si anume: 9 femei de serviciu, un instalator, 2 muncitori 

necalificati , un casier si un economist. 

La rubrica „Alte cheltuieli de exploatare”s-au inregistrat cheltuieli 

neprevazute la inceputul anului  reprezentand: 

- Contravaloarea cheltuielilor cu activele imobilizante neamortizate 

vandute( teren si cladiri) in suma de 306.6 mii lei; 

-  cheltuieli cu dobanzi si penalitati aferente debitelor neachitate la 

bugetul de stat de 86.34 mii lei ; 

-  alte cheltuieli reprezentand ajutoare de inmormantare acordate 

salariatilor  de 10.13 mii lei  



Bugetul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL aprobat in luna iunie 

2017 la partea de venituri a fost in suma de  1426 mii lei, iar la partea de 

cheltuieli in suma de  1425 mii lei. 

 Prezenta rectificare  produce modificari evidentiate in anexa, dupa cum 

urmeaza: 

• Veniturile totale ale bugetului societatii vor avea valoarea de 2210 mii lei; 

• Cheltuielile bugetului societatii pentru anul 2017 au fost fundamentate si 

dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea 

desfasurarii activitatii societatii. 

Cheltuieli totale propuse a se realiza in anul 2017 vor avea valoarea de 

2200 mii lei; 

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2017 este de 10 mii lei, iar 

rezultatul net este 10 mii lei . 

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

propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare 

intocmit pentru rectificarea bugetului SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL 

pentru anul 2017. 
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