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Nr. 996/17.10.2017 

 

 

 

CATRE, 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Str. Dunarii nr. 139, Alexandria 

 

 

 

 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 rectificarea bugetul de 

venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2017. 

 

 

 

          DIRECTOR,      Compartiment Contabilitate,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria 

                SRL pe anul 2017. 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 28077  a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr. 28078  al Directiei Ecomomice si Serviciului Juridic, comercial; 

• Adresa nr. 996/17.10.2017 a SC Piete si Targuri Alexandria SRL prin care se solicita rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

• HCL nr. 89/29.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL; 

• Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Piete si Targuri Alexandria SRL nr. 09/16.10.2017  

prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017; 

• prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• prevederile anexei nr. 6 pct. I si IV din OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii 

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

• prevederile art. 10 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; 

• prevederile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se rectifica bugetul pe anul 2017, al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL  cu suma 

1622 mii lei la venituri si suma de 1622 mii lei  la cheltuieli conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Societatii 

Comerciale Piete si Targuri Alexandria SRL si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei 

Municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

    Consilier,               

                   VOICILA FLOREA                                                                        CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                                        Secretar, 

    Jr. PURCARU IULIAN 

Alexandria                                                                                                            

Nr. _______ / octombrie  2017  



 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 28077/17.10.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria 

                 SRL pe anul 2017. 

 

 SC Piete si Targuri Alexandria 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 2017 a fost aprobat prin Hotararea 

Consiliului local Alexandria nr. 89 din 29 martie 2017. Prin adresa nr. 996/17.10.2017 SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 

 Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala, necesara si oportuna fiind 

facuta in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: 

• prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• prevederile OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

• 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 cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Economica si Serviciul Juridic, comercial a unui proiect de hotarare cu 

privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL, care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 

 



 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ECONOMICA 

SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL 

NR. 28078/17.10.2017  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria 

                SRL pe anul 2017. 

 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 28077/17.10.2017 primarul municipiului Alexandria supune 

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

venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2017. Avand in vedere ca SC Piete si 

Targuri Alexandria 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 2017 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local 

Alexandria nr. 89 din 29 martie 2017. 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prezentul proiectul de hotarare are ca scop rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 

al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, avand in vedere competentele stabilite de 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. Rectificarea solicitata este necesara avand in vedere obligatia indeplinirii obiectivelor 

societatii si este oportuna deoarece actul normativ mentionat mai sus stabileste ca termen limita pentru 

aceasta operatiune data de 31 octombrie a anului curent. 

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. 20/2016 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. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Bugetul SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat in luna ianuarie 2017 la partea de venituri a 

fost in suma de 1848 mii lei, iar la partea de cheltuieli in suma de 1719 mii lei. 

 Prezenta rectificare produce modificari  la venituri care vor fi in suma de 1622 mii lei si la 

cheltuieli  care vor fi in suma de 1622 mii lei; 

A. Veniturile totale ale bugetului societatii vor avea valoarea de 1622  mii lei; 

B. Cheltuielile bugetului societatii Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2017 au fost 

fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii 

activitatii societatii. 

Cheltuieli totale propuse a se realiza in anul 2017 vor avea valoarea de 1622 mii lei; 

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2017 este de  0  mii lei, iar rezultatul net de 0  mii 

lei.   

Profitul contabil dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 0 mii lei, este propus a se 

utiliza: 0 % dividende pentru asociati si 0 % constituie sursa de finantare. 

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 Piete si 

Targuri Alexandria SRL pentru anul 2017. 

 

 

   DIRECTIA  ECONOMICA         SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL 

 

           GAFENCU HARITINA      CHESNOIU POSTUMIA 

 


