
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                             

HOTARARE 

Priveste: aprobarea 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 extraordinara, avand 

in vedere: 

• Expunerea de motive nr. 8153/20 martie 2017  a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr. 8154/20 martie 2017 al Directiei buget, finante, taxe si impozite si 

Directiei Administratie Publica Locala; 

• Adresa nr.179/20 martie 2017 a SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

• Hotararea AGA nr. 02/14 martie 2017 privind aprobarea bugetului a SC Piete si Targuri 

Alexandria Srl 

• Hotararea CA nr. 03/14 martie 2017 privind aprobarea bugetului SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL 

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

Alexandria; 

• prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2017; 

• prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 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; 

• 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 aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe 

anul 2017, conform anexei care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei buget, finante, taxe si impozite si Societatii Comerciale Piete si Targuri 

Alexandria SRL, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

            

PRESEDINTE DE SEDINTA 

              Consilier,               

   VOICILA FLOREA                                                                           

         CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                        Secretar, 

                                                                                                Jr. PURCARU IULIAN  

Alexandria 

Nr. __________ / 29 martie  2017  



 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 8153 /20 martie 2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sc Piete si Targuri 

Alexandria SRL pe anul 2017 

Prin adresa nr 179/ 20 martie 2017 SC Piete si Targuri Alexandria SRL a solicitat 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 

Analizand solicitarea mentionata am constatat ca acesta este legala, necesara si 

oportuna fiind facuta in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative; 

• Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale 

repubicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2017; 

• Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind 

aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si 

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 administativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin 

direct ori indirect o participare 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 Buget-Finante, Impozite 

si Taxe si Directia Administrare Publica locala a unui proiect de hotarare cu privire 

la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL, care impreuna cu inteaga documentatie , va fi supusa spre 

dezbatere si  aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR 

VICTOR DRAGUSIN 

 



 
 
 
 
SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL 
Adresa: Str. Sos Tr. Magurele , bloc Piata Peco, J34/405/2010 Cod fiscal: 27259202 
Telefon / Fax 0247 310 328  
Cont: RO76RNCB0245117400180001 – BCR ALEXANDRIA 

Nr. 179/ 20 martie 2017 

  

 

 

CATRE 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Str,. Dunarii nr, 139 , Alexandria 

 

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 

2017 si a prevederilor art. 6 alin. (1) din OG nr. 26/2013 privind intaritrea 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 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria Bugetul de venituri si 

cheltuieli al Sc Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2017 

 

 

 

 

DIRECTOR     COMPARTIMENT  CONTABILITATE 

CRETU ANGHEL          GEORGESCU MARILENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

NR. 8154/20 martie 2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sc Piete si Targuri Alexandria 

SRL pe anul 2017. 

 

 

Prin Expunerea de motive nr 177 din 20 martie 2017, primarul municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al Sc Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2017; 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2017 al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, avand in vedere prevederile  Legii nr. 339/2015 

a bugetului de stat pe anul 2017 si ale 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, care stabileste ca „ Operatorii economici prezinta, in vederea 

aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri si 

cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori 

locale, dupa caz, in subordinea , in coordonarea , sub autoritatea sau in portofoliul carora 

se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat;” 

 

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. Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2017; 

3. Ordinul Miniserului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si 

structurii bugetului de venituri si cheltuilei, precum si anexelor de fundamentare a 

acestuia; 

4. 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 

competarile ulterioare; 

5. Legea nr. 215/2001 a administatiei publice locale, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Bugetul SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

� In partea de venituri este suma de 1848 mii lei 

� In partea de cheltuieli este suma de 1719 mii lei 

Rezultatul brut propus pentru anul 2017 este de 129 mii lei 

Profitul ramas urmand a fii investit in modernizarea Parcarilor prin plata prin sms 

 

Indicatori economico financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 

2017: 

A. Venituri totale ale bugetului societatii sunt in suma de  1848 mii lei din care: 

a) Venituri din prestari servicii : 1848 mii lei 

Veniturile din prestari servicii ale bugetului sociatatii pe anul 2017 in suma de 1848  mii lei 

reprezinta 99% din veniturile totale ale bugetului sociatatii. 

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 sociatatii. 

Cheltuieli de eploatare  propuse a se realiza in anul 2017 in suma de 1719 mii lei sunt 

structurate astfel: 

 Cheltuieli cu bunuri si servicii    in suma de 307 mii lei, care includ: 

� Cheltuieli privind combustibil  25  mii lei 

� Cheltuieli cu materiale consumabile in suma de 82 mii lei 

� Cheltuieli cu obiecte de inventar 3 mii lei 

� Cheltuieli privind energia si apa 42 mii lei 

� Cheltuieli cu intretinere si reparatii 11 mii lei 

� Cheltuieli cu redeventa 6 mii lei 

� Cheltuieli cu prime  de asigurare ____0______- mii lei 

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 163 mii lei, se compun din : 

� Cheltuieli de deplasare ______0 ______ mii lei 

� Cheltuieli postale si telecomunicatii 10 mii lei 

� Cheltuieli cu serviciile bancare 4  mii lei 

� Alte cheltuieli 90 mii lei 

 

 

Cheltuieli cu impozite si taxe – suma propusa pentru anul 2017,   11  mii lei 

Cheltuieli cu personalul in suma de 1348  mii lei, se compun din: 



Cheltuieli cu salariile, tichete de masa, indemnizatiile stabilite prin lege   1026 mii lei; 

Contributiile aferente acestora 251  mii lei 

Cheltuieli aferente contractului de mandat 71  mii lei 

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 53 mii lei stabilita pentru: 

Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe 23  mii lei 

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2017 este de 129  mii lei, iar rezultatul net  

este 108 mii lei. 

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

analiza si aprobare prezentul Raport si proiect de Hotarare intocmit pentru aprobarea 

bugetului Sc Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2017. 

 

 

 

 

 

DIRECTIA BUGET, FINANTE       DIRECTIA ADMINISTRATIE 

TAXE SI IMPOZITE     PUBLICA LOCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


