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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE 

IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2019 . 

 

Prin Referatul de aprobare nr.21023/23.09.2019, 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 2019. 

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 2019 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr.121/24 aprilie 

2019. 

• NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

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

pe anul 2019 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; 

• OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ  

• 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. 

• Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 2019 . 

• CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Luind in considerare starea de fapt (realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

semestrul I) propunem spre analiza si aprobare rectificarea bugetara pe anul 

2019 in semestrul II astfel: 

- Rubrica de venituri de la suma impusa de realizarea anului precedent in 

suma de 1416  mii lei se va majora la suma de 1930 mii lei din care veniturile 

din subventii conform prevederilor in vigoare va creste de la 5 mii lei la 28 mi 

lei; 

Capitolul de Cheltuieli  va inregistra o majorare de la 1415 mii lei la suma de 

1929 mii lei suportand  modificari la mai multe paragrafe si anume: 

- Rubrica de cheltuieli cu bunuri si servicii de la suma propusa de 173,5 mii 

lei va creste cu 79 mii lei , valoarea anuala inregistrand 252,5 mii lei; 

- Rubrica de personal de la suma propusa de 1205 mii lei se va majora la 

1571 mii lei defalcata astfel: 

o -cheltuieli de natura salariala de la suma estimate de 1092 mii lei se vor 

majora la suma de 1430 mii lei; 

o -cheltuieli aferente contractului de mandat se vor majora  de la suma de 

85 mii lei la suma de 103 mii lei; 

o Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator vor fi afectate in urma 

cresterii fondului de salarii, motiv pentru care se vor majora de la 28 mii 

lei la suma de 38 mii lei; 

Rubrica de – alte cheltuieli de exploatare – de la suma de 35 mii lei va creste la 

suma de 104 mii lei. Aceasta crestere tripla se datoreaza scoaterii din functiune a 

activelor de natura constructiilor inregistrate in evidenta societatii care vor inregistra 

cheltuieli de cedare active , precum si inregistrarea de accesorii la bugetul de stat  

aferente restantelor declarate in certificatul de atestare fiscala pentru intervalul 

ianuarie – august 2019. 

De asemenea operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli conform prevederilor art.10 pct 3)   din OG 26/2013 atunci cand 

– “operatorii economici aflati sub incidenta prevederilor art 9 alin 2 pot majora 

veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri si  cheltuieli, in semestrul 2 al 

anului curent cu conditia ca in semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a 

veniturilor totale a fost depasit si indicatorii de eficienta realizati sa fi fost cel putin la 

nivelul aprobat”. 

Cele doua rubrici  de Venituri si Cheltuieli au constituit motivul solicitarii 

rectificarii bugetare la semestrul II al anului curent,generand interventii si la 

paragraful de Date de fundamentare si anume: 



- Rubrica de plati restante care inregistreaza suma de 200 mii lei , se va 

majora  cu 200 mii lei ,valoarea finala a platilor restante fiind estimate la 400 

mii lei pentru intreg exercitiu financiar.Accentuez faptul ca aceste sume 

restante existau si la finele anului precedent in procent considerabil , 

prevederile Ordonantei nr. 6/2019 privind facilitatile fiscale pentru operatorii 

economici cu datorii sub un million de lei nefiind posibil de aplicat in situatia de 

fata. 

 

- Majorarea numarului de personal in urma angajarilor de personal in cursul 

anului curent ,organigrama societatii permitind aceasta crestere de personal, 

crestere care a dus la un cistig mediu lunar pe salariat proportional cu 

cresterea salariala  si o productivitate a muncii pe total personal . 

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

propunem spre analiza si aprobare prezentul raport privind aprobarea rectificarii 

bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC TR ADMINISTRARE 

IMOBILE SRL. 
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