
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru 
anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința extraordinară, având în 
vedere:

- referatul de aprobare nr. 7190/31.01.2022 a Primarului Municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 7191/31.01.2022 al Direcției Economice și Serviciului Juridic
Comercial; 

-adresa nr. 09/31.01.2022 a SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria;
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria;
-hotărârea nr. 04/27.01.2022 a Adunării Generale a Asociaților a S.C. Primalex Proiect Tel
S.R.L.;

-prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 317/2021a bugetului de stat pe anul 2022; 
-prevederile art. 4, alin. (1), litera “c” și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din O.G. nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 
participație majoritară; 
-prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de
venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al României.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 
2022, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, 
Direcției Economice și SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, Secretar general, 

Marian Dragos Petcu Alexandru-Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. 21 din 09 februarie 2022



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind:
aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pe anul 2022

Prin adresa nr. 09 din 31.01.2022, S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria a solicitat
aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

Analizand solicitarea din adresa sus-mentionata, am constatat ca aceasta s-a facut in 
conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- art. 4, alin. (1), litera “c” si art. 6, alin. (1) si (3) din Ordonanta de Guvern nr. 26 din 

21 august 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, actualizata,

- art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,

- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

In conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative al Romaniei, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria. 

Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei Municipiului 
Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi 
supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Primar,
Victor DRAGUSIN
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Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economica
Serviciul Juridic Comercial

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind:
aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pe anul 2022

Prin referatul de aprobare nr. 7190 din 31.01.2022 Primarul municipiului Alexandria propune 
elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al 
S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. ALEXANDRIA pe anul  2022.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.
ALEXANDRIA pe anul  2022 este intocmit in baza Legii nr. 317 /2021 a Bugetului de stat pe anul 2022
si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice 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.

In conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), litera „c” din Ordonanta de Guvern nr. 26 din 
21 august 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, actualizata, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici 
se aproba ,, prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti pentru operatorii economici prevazuti la art. 1, lit. “c” la care persoanele juridice prevazute la 
art. 1, lit. “b” sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participare 
majoritara.”

Din punct de vedere legal fundamentarea proiectului de buget s-a facut in conformitate cu 
urmatoarele prevederi :

ÿ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei;
ÿ Legea nr. 317 / 2021 a bugetului de stat pe 2022;
ÿ Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;
ÿ O.G. nr. 26 din 21 august 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, actualizata;
ÿ 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.

Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria  pe anul 2022
a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 04 din 27.01.2022 (Anexa la prezentul 
proiect de hotarare):

ÿ la partea de venituri este in suma de 755,00 mii lei;
ÿ la partea de cheltuieli este in suma de 746,80 mii lei;
Rezultatul brut propus  pentru anul 2022 este de 8,20 mii lei.
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Indicatorii economico- financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli 
pentru anul 2022.

Veniturile totale prevazute in bugetul societatii pentru anul 2022 sunt in suma de 755,00 mii lei si 
sunt structurate astfel: 

- venituri din activitatea de exploatare, respectiv din activitatea de prestari servicii = 754,58 mii lei;
- venituri financiare                                                                                                     =    0,42 mii lei.
Fundamentarea acestor venituri s-a facut tinand cont de conjunctura actuala din economia nationala 

si, in primul rind, din mediul de afaceri din zona, precum si de lucrarile de investitii prevazute in Bugetul 
de dezvoltare al Municipiului Alexandria pentru anul 2022.

Chetuielile totale prevazute in bugetul societatii S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pe 
anul 2022, in suma de 746,80 mii lei, au fost dimensionate si fundamentate avind in vedere, in primul 
rind, acoperirea volumului de lucrari de proiectare care au stat la baza fundamentarii veniturilor din 
exploatare, dar s-a tinut cont si de principiul eficientei economice, care sa permita, la final de an, 
obtinerea de profit. 

Cheltuielile de exploatare propuse in bugetul pe anul 2022, in suma de 754,58 mii lei si prezentate 
in anexa, au urmatoarea structura:

∑ Cheltuieli cu bunuri si servicii - suma propusa la acest capitol este de 134,59 mii lei, care includ: 
- cheltuieli privind stocurile - in suma de 45,75 mii lei;                                                                   
- cheltuieli privind serviciile executate de terti – in suma de 3,83 mii lei .
- cheltuieli cu alte serviciile executate de terti – in suma de 85,01 mii lei .

∑ Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - suma  propusa la acest capitol este de
1,48 mii lei – suma ce a fost stabilita conform declaratiei de impunere pe anul 2022.

∑ Cheltuieli cu personalul – in suma totala de 596,72 mii lei  si se compune din:
- cheltuieli cu salariile, tichete de masa, indemnizatiile  stabilite conform prevederilor legale  -

433,28 mii lei ;  
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control –

151,20 mii lei;
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator - 12,24 mii lei.

∑ Alte cheltuieli de exploatare - suma propusa la acest capitol pentru anul 2022 este de 13,68 mii 
lei si cuprind:

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale – 13,68 mii lei.

∑ Cheltuieli financiare – pentru anul 2022 s-a prevazut suma de 0,33 mii lei.
Rezultatul brut (profitul) prognozat pentru anul 2022 este de 8,20 mii lei, iar profitul net este de 

6,95 mii lei.
Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit si constituirea de rezerve legale se 

va repartiza, dupa inchiderea exercitiului financiar 2022 si aprobarea situatiilor financiare, conform 
hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Fata de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129, alin. 1 si art136, alin. 1 din OUG nr. 
57/2019 Cod Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consideram ca proiectul poate fi 
supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al municipiului Alexandria, astfel ca propunem spre
analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. ALEXANDRIA .

Directia Economica Directia Juridic Comercial
Sef serviciu Mona RABOJ Dir. Executiv Postumia CHESNOIU


