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Nr. 1570/21.11 2018 

 

 

 

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 propunerea de 

rectificare a bugetul de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2018. 

 

 

 

    DIRECTOR,      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 2018. 

 

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

vedere: 

 Expunerea de motive nr. 26952/22.11.2018  a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 26953/22.11.2018 al Directiei Ecomomice si Directiei Juridic, 

Comercial, comercial; 

 Adresa nr. 26951/22.11.2018 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. 30/28.02.2018 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. 5/16.11.2018  

prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018; 

 Hotararea Consiliului de administratie SC Piete si Targuri Alexandria SRL nr. 9/16.11.2018  prin 

care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018; 

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

completarile ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017privind 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 de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2018, 

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,       

           PETCU MARIAN DRAGOS                                                                 CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                                        Secretar, 

    Jr. PURCARU IULIAN 

 

Alexandria                                                                                                            

Nr. _________ / 28 NOIEMBRIE 2018  



 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 26952/22.11.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

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

 SRL pe anul 2018. 

 

 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 2018 a fost aprobat prin Hotararea 

Consiliului local Alexandria nr. 30 din 28.02.2018.  

 Prin adresa nr. 1570/21.11.2018 inregistrata sub numarul 26951/22.11.2018 SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 

 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. 3145/2017privind 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 Directia Juridic, comercial a unui proiect de hotarare cu privire 

la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 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 

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

NR. 26953/22.11.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

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

 SRL pe anul 2018. 

 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 26952/22.11.2018, 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 2018. 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 2018 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local 

Alexandria nr. 30/28.02.2018. 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prezentul proiectul de hotarare are ca scop rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 

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 dezvoltarii sistemului de parcari cu 

plata si organizarea evidentei contractelor de concesiune pentru locurile de veci.  

In acest sens, se arata ca investitia in sistemul de parcari a fost demarata la nivelul anului 2017, 

implementandu-se Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in 

municipiul Alexandria, aprobat prin hotarare de consiliu local in luna noiembrie 2017.  

Investitia derulata pentru operationalizarea sistemului facuta pana in prezent, a constat in 

achizitionarea urmatoarelor: 

 Parcometre 4  buc; 

 Distribuitoare automate de bilete/tichete pentru parcările amenajate cu plată,  pe sursă de 

alimentare - panou solar, modem 3G și cu funcționare numai în sistem on-line - 4 buc; 

 Software pentru Distribuitoarele automate de bilete (tarif orar, minim de plată, program de 

funcționare, etc); 

 Servicii de raportare si tranzactii de la distanta ; 

Resursele financiare pentru cele prezentate, au fost asigurate de asociatul majoritar municipiul 

Alexandria, prin majorarea aportului la capitalul societatii, in decursul anului 2017. 

In vederea continuarii investitiei in modernizarea parcarilor de pe raza municipiului aflate in 

administrarea societatii, este necesara achizitionarea de echipamente tip parcometru in vederea 

operationalizarii eficiente a tuturor zonelor transferate ca parcari cu plata de municipiul Alexandria. 



Se intentioneaza achizitionarea a 8 (opt) echipamente de acest tip la o valoare unitara de 29.000 lei 

fara TVA. 

Totodata, este necesara achizitia unei aplicatii informatice pentru gestionarea datelor referitoare la 

contractele de concesiune incheiate pentru locurile de veci din cimitirele de pa raza municipiului, aflate 

de asemenea in administrarea societatii. 

Achizitionarea aplicatiei in cauza, este necesara gestionarii operatiunilor de recuperare a debitelor 

restante pentru locurile de inhumare, a procedurii de concesionare prin licitatie a acestora si pentru o 

evidenta riguroasa a duratelor de concesionare, achitarea valorii acestora, colectarea taxei anuale si 

calculul eventualelor majorari de intarziere la plata. Costul estimat al achizitiei este de 17.000 lei fara 

TVA. 

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 februarie  2018 este structurat dupa 

cum urmeaza: 

A. Venituri totale ale bugetului societatii sunt in suma de 1979 mii lei din care: 

a. Venituri din prestari servicii : 1979 mii lei, 

b. Venituri financiare: - mii lei. 

Veniturile din prestari servicii ale bugetului societatii pe anul 2018 in suma de 1979 mii lei reprezinta 

99% din veniturile totale ale bugetului societatii. 

B. Cheltuielile bugetului societatii pentru anul 2018 au fost fundamentate si dimensionate pe 

sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii. 

Cheltuieli de exploatare aprobate a se realiza in anul 2018 in suma de 1829 mii lei sunt 

structurate astfel: 

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 470 mii lei. 

 Cheltuieli cu impozite si taxe suma aprobata pentru anul 2018 11 mii lei. 

 Chletuieli de personal in suma de 1290 mii lei. 

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 58 mii lei. 

C. Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2018 este de 150 mii lei, iar rezultatul net este 126 

mii lei. 

 Prezenta rectificare produce modificari dupa cum urmeaza: 

A. Veniturile totale ale bugetului societatii vor avea valoarea de 1979 mii lei; 

B. Cheltuieli totale propuse a se realiza in anul 2018 vor avea valoarea de 1829 mii lei; 

Se va modifica valorea alocata investitiilor de la 326 lei la 576 lei.- anexa 1 BVC, la randul 46 

Investitia propusa se va derula in perioada noiembrie – decembrie 2018 si nu va influenta pozitiv 

indicatorii anului 2018. 



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 2018. 

 

 

   DIRECTIA  ECONOMICA     DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

 

 

 


