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Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL 

pe anul 2018. 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 3350/2018 primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si 

aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  

pentru SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2018. 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu anexele de 

fundamentare a acestuia pe anul 2018 pentru SC Piete si Targuri Alexandria SRL, avand in vedere 

prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 si ale art. 6 alin. (1) si alin. (3) 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, care stabilesc urmatoarele:  

Art. 6 (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după 

consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de 

fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice 

centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se 

află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării 

bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau 

municipiului Bucureşti, după caz. 

(3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub 

autoritate operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea 

proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să 

elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, 

după caz. 

II. LEGALITATEA PROIECTULUI  

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

normative: 



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

ulterioare; 

2. Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

3. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

4. 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; 

5. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Bugetul SC Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2018 a fost aprobat de Adunarea Generala 

a Asociatilor si Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 

A. Venituri totale ale bugetului societatii sunt in suma de 1979 mii lei din care: 

a. Venituri din prestari servicii : 1979 mii lei, 

b. Venituri financiare: 0 mii lei. 

Veniturile din prestari servicii ale bugetului societatii pe anul 2018 in suma de 1979 mii lei reprezinta 

100% din veniturile totale ale bugetului societatii. 

B. Cheltuielile bugetului societatii pentru anul 2018 au fost fundamentate si dimensionate pe 

sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii. 

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2018 in suma de 1829 mii lei sunt structurate 

astfel: 

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 470 mii lei; 

 Cheltuieli cu impozite si taxe –suma propusa pentru anul 2018 - 11 mii lei; 

 Chletuieli de personal in suma de 1290 mii lei; 

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 58 mii lei . 

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2018 este de 150 mii lei, iar rezultatul net este 126 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 aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli si a anexelor de fundamentare ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2018. 
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