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 In conformitate cu 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, cu modificarile si completarile ulterioare, 

inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria propunerea de 

rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL 

pentru anul 2019. 
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JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Directia Economica 

Directia Juridic, comercial 

NR. 28405/12.12.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor,  

                Constructii Edilitare SRL pe anul 2019. 

 

 Prin Referatul de aprobare nr. 28404/12.12.2019, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019. Avand in 

vedere ca SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare 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 2019 a fost aprobat prin 

Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 122 din 24 aprilie 2019. 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prezentul proiectul de hotarare are ca scop rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 

al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare 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. Avand in vedere ca societatea are delegata gestiunea serviciului comunitar de utilitate publica 

de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, in scopul realizarii obiectivelor 

de promovare a calitatii, eficientei si dezvoltarii serviciilor, precum si de indeplinire a cerintei de 

continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ a serviciului public este necesara rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli in raport de datele  la 30 noiembrie 2019 si valorile estimate pana la 

finele anului.  

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. OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 



3. 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; 

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

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Propunerea de rectificare a bugetului SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru 

anul 2019 a fost aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor si Consiliul de Administratie, organele de 

conducere si administrare a societatii, dupa cum urmeaza: 

A. Venituri totale ale bugetului societatii sunt in suma de 7224 mii lei din care: 

a. Venituri din prestari servicii : 7169 mii lei, 

b. Venituri financiare: 55 mii lei. 

Veniturile din prestari servicii ale bugetului societatii pe anul 2019 in suma de 7169 mii lei 

reprezinta 99% din veniturile totale ale bugetului societatii. 

B. Cheltuielile bugetului societatii ASCE SRL pentru anul 2019 au fost fundamentate si 

dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii 

societatii. 

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2019 in suma de 7222 mii lei sunt 

structurate astfel: 

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 3216 mii lei; 

 Cheltuieli cu impozite si taxe –suma propusa pentru anul 2019- 85 mii lei; 

 Chletuieli de personal in suma de 3560 mii lei; 

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 353 mii lei . 

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2019 este de 2 mii lei, iar rezultatul net este 1.68 mii 

lei. 

Solicitarea de rectificare este intemeiata, avand in vedere contractarea de lucrari noi, ceea ce a condus 

la o cheltuielilor si o modificare corespunzatoare a veniturilor prognozate. 

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 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2019. 
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