
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, 
Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere:
¸ Referatul de aprobare  nr. 17695/20.07.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
¸ Raportul de specialitate nr. 17696/20.07.2021 al Direcţiei economice şi Direcţiei Juridic Comercial;
¸ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
¸ Adresa nr. 1698/19.07.2021 a SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL prin care se solicita

aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;
¸ Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societăţii Comerciale Administraţia Străzilor, 

Construcţii Edilitare SRL;
¸ Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Terma 

Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC Piețe și Târguri 
Alexandria SRL;

¸ Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 32/19.07.2021 a SC Administraţia Străzilor, Construcţii 
Edilitare SRL privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;

¸ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 31/19.07.2021 al SC Administraţia Străzilor, Construcţii 
Edilitare SRL privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;

¸ Prevederile HCL nr. 86/19.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021;

¸ Prevederile Legii 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
¸ Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia;

¸ Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

¸ 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) şi alin. (5) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe 
anul 2021, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 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, Societății 
Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL și Direcției economice din cadrul Primăriei 
municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,

IOANA PANAGOREȚ                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar General,

ALEXANDRU-RAZVAN CECIU 
Alexandria
Nr. 188 / 26 iulie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 17695/20.07.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia 

Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021.

SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL funcţionează ca întreprindere publică ce 

asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat al municipiului. 

În conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 86 din 19aprilie 2021. 

Prin adresa nr. 1698/19.07.2021SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL a solicitat 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la capitolul Cheltuieli pentru investiții, 

motivând această solicitare prin majorările de capital aprobate de consiliul local.

Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este necesară şi oportună fiind făcută în 

conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare;

2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 

statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect 

o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

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

Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 

(1)  și art.240 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,  cu modificările 

și completările ulterioare, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2021. 

Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria 

vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, vor fi prezentate

Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DirecțiaEconomică

Direcţia Juridic, comercial

NR. 17696/20.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, 

Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021.

Prin Referatul de aprobare nr. 17695/20.07.2021, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii şi aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021.

Având în vedere că SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL funcţionează ca 

întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi 

privat al municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 86 din 19aprilie 2021.

Prin adresa nr. 1698/19.07.2021 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL a 

solicitatrectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la capitolul Cheltuieli pentru 

investiții,prezentând următoarele considerente:

a) prin HCL nr. 106/23.04.2021 a fost aprobat aportul Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL cu suma de 350.000 

lei în vederea achiziționării unei autobasculante;

b) prin HCL nr. 157/28.06.2021 a fost aprobat aportul Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL cu suma de 350.000 

leipentru achiziția unei basculante (second hand) de 10-15 tone și pentru achiziția de alte utilaje, 

echipamente, scule, unelte necesare desfășurării activităților specifice;

c) prin adresa nr. 874/21.04.2021 s-a solicitat majorarea capitalului social al societatii cu suma de 

100.000 lei pentru achizitia unei mașini de marcaje rutiere și pentru achiziția de alte 

echipamente, scule, unelte necesare desfășurării activităților specifice.

Având în vedere cele prezentate, se apreciază căeste necesar a se modifica in mod corespunzator 

valoarea prevazuta in bugetul de venituri și cheltuieli pentru capitolul Cheltuieli pentru investiții.

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor 

acte normative:



1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare;

2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 

statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect 

o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

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

Propunerea de rectificare a bugetului SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL 

pentru anul 2021 a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaţilor şi Consiliul de Administraţie al 

societății.

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 și 

art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului 

Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre 

întocmitepentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii 

Edilitare SRL pentru anul 2021.

DIRECŢIA  ECONOMICĂ DIRECŢIA  JURIDIC,COMERCIAL

DIRECTOR, DIRECTOR,

GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA



ROMÂNIA ANEXA NR. 1 la HCL

JUDEȚUL TELEORMAN nr. 188 / 26.07.2021

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

mii lei

9=7/5 * 100 10=8/7 * 
100

0 3 4 5 6 7 8 9 10

I 1 7,060.00 7,060.00 1.00% 7560.00 7570.00 1.07% 1.00%

1 2 7,025.00 7,025.00 1.00% 7530.00 7540.00 1.07% 1.00%

a)
suventii, conform prevederilor legale 
in vigoare

3

b
transferuri, conform prevederilor legale 
in vigoare

4

2 5 35.00 35.00 1.00% 30.00 30.00 0.86% 1.00%

II 6 6,944.00 6,944.00 1.00% 7540.00 7550.00 1.09% 1.00%

1 7 6,944.00 6,944.00 1.00% 7535.00 7548.00 1.09% 1.00%

A. 8 3,367.00 3,367.00 1.00% 3135.00 3140.00 0.93% 1.00%

B. 9 130.00 130.00 1.00% 125.00 130.00 0.96% 1.04%

C. 10 3,097.00 3,097.00 1.00% 3950.00 3950.00 1.28% 1.00%

C0
cheltuieli de natura salariala 
(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11 2,832.00 2,832.00 1.00% 3650.00 3650.00 1.29% 1.00%

C1  ch. cu salariile 12 2,625.00 2,625.00 1.00% 3625.00 3625.00 1.38% 1.00%

C2  bonusuri 13 207.00 207.00 1.00% 25.00 25.00 0.12% 1.00%

C3  alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 70.00 70.00 1.00% 60.00 60.00 0.86% 1.00%

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 
personal

15 70.00 70.00 1.00% 60.00 60.00 0.86% 1.00%

C4  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si 
control, comisii si comitete

16 125.00 125.00 1.00% 150.00 150.00 1.20% 1.00%

C5  cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 70.00 70.00 1.00% 90.00 90.00 1.29% 1.00%

D. 18 350.00 350.00 1.00% 325.00 328.00 0.93% 1.01%

2 19 #DIV/0! 5.00 2.00 #DIV/0! 0.40%

%

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Venituri financiare

CHELTUIELI TOTALE    (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18)
din care:

cheltuieli cu bunuri şi servicii

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Venituri totale din exploatare din care:                        

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2021

INDICATORI   

Nr.   
 rd.

Aprobat an 
curent (N)

Propuneri 
rectificare an

 curent (N)

% 6 = 5 / 4 * 
100 

    An N+1 An N+2 



III 20 116.00 116.00 1.00% 20.00 20.00 0.17% 1.00%

IV 1 21 19.00 19.00 1.00% 3.20 3.20 0.17% 1.00%

2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22

3 23

4 24

5 25

V 26 97.00 97.00 1.00% 16.80 16.80 0.17% 1.00%

1 27

2 28

3 29

4 30

5 31

6 32

7 33

8 34 48.50 48.50 1.00% 8.40 8.40 0.17% 1.00%

a) 35

b) 36 48.50 48.50 1.00% 8.40 8.40 0.17% 1.00%

c) 37

9 38 48.50 48.50 1.00% 8.40 8.40 0.17% 1.00%

VI 39

VII 40

a) 41

b) 42

c) 43

dividende cuvenite altor actionari  

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la 
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 

cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările de servicii

dividende cuvenite bugetului local  

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE
 DE MAI SUS

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 
(Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 
împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 
rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri 
aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 
(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 
operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, 
ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale 
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 

dividende cuvenite bugetului de stat  

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT



d) 44

e) 45

VIII 46

1 47

48

IX 49 462.00 912.00 1.97% 460.00 460.00 0.50% 1.00%

X #DIV/0! 4294.46 4294.56 #DIV/0! 1.00%

1 50 46.00 46.00 1.00% 110.00 110.00 2.39% 1.00%

2 51 66.00 66.00 1.00% 101.00 101.00 1.53% 1.00%

3 52 3,570.00 3,570.00 1.00% 3012 3012 0.84% 1.00%

4 53 3,570.00 3,570.00

5 54 106.44 106.44 1.00% 74.55 74.65 0.70% 1.00%

55

6 56

7 57 983.57 983.57 1.00% 997.35 997.36 1.01% 1.00%

8 58 0.00 0.00

9 59 183.00 183.00

*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,

IOANA PANAGOREȚ

Creanţe restante

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariaţi total

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor 
de natura salariala  *)   

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor 
de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat   **) 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu  (mii 
lei/persoană)(Rd.2/51) 

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata 
cf. Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate 
produse finite/persoana)  

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale   (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)

Plăţi restante 

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

alte cheltuieli 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  

Alocaţii de la buget



ROMÂNIA ANEXA NR. 2 la HCL
JUDEȚUL TELEORMAN nr. _____/26.07.2021
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

mii lei

Aprobat
Realizat/ 

Preliminat
An                 

curent (N)
An            

N+1
an                 

N+2
0 1 2 3 4 5 6 7 8

I
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 
care:

1 Surse proprii, din care: 31.12.2021 435.00 3.00 112.00 460.00 460.00

a) amortizare

b) profit 31.12.2021 435.00 3.00 112.00 460.00 460.00

2 Alocaţii de la buget 

3 Credite bancare, din care:

a) interne

b) externe

4 Alte surse, din care:

 majorare capital asociat majoritar 31.12.2021 800.00

- (denumire sursă)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

1 Investiţii în curs, din care: 
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului 
economic:
- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al 
statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: 

- (denumire obiectiv)

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2021

Nr. 
crt.

INDICATORI   
Data 

finalizarii 
investitiei

An precedent (N-1) Valoare



- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 
statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: 

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau 
în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul 
public sau privat al statului sau al unităţii 
administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care: 

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului 
economic:  

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al 
statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: 

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 
statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: 

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau 
în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul 
public sau privat al statului sau al unităţii 
administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3
Investiţii efectuate la imobilizările corporale 
existente (modernizări), din care:
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului 
economic:  



- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al 
statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: 

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 
statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: 

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau 
în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul 
public sau privat al statului sau al unităţii 
administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

5
Rambursări de rate aferente creditelor pentru 
investiţii, din care:

a) - interne

b) - externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,

IOANA PANAGOREȚ


