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HOTARARE 

 

 Priveste: rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea anexelor de  

                       fundamentare a acestuia pe anul 2019 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din  20.08.2019 in conformitate cu prevederile 

Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de 

zi, avand in vedere : 

● prevederile Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

● prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

● prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

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

● prevederile 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, cu modificarile si 

completarile ultariare; 

● avizul favorabil al sindicatului; 

● prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 25/20.08.2019 privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019; 

In temeiul Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu 

unanimitate de voturi, 

 

HOTARASTE 

 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare a acestuia 

pe anul 2019, conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se transmite spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria 

propunerea de rectificarea a Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL pe anul 2019 aprobata la art. 1. 

Art. 3. Directorul societatii va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

 

 

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR 

 

Municipiul Alexandria prin BENE PASICA MIRELA 

SC Transloc Prest SRL prin MATEI DUMITRA 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 18/20.08. 2019 


