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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Priveste: rectificareabugetului de venituri si cheltuieli al SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2016. 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 31650/17.10.2016, primarul municipiului Alexandria 

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

bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2016. 

Avand in vedere ca SC TR ADMINISTRARE IMOBILE 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 2016 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 13 din 28 

ianuarie 2016. 

• NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

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

pe anul 2016 al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, avand in vedere 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. 

• LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

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

completarile ulterioare; 

• OMFP nr. 2032/2013privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

• 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; 

• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

• CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Pe parcursul anului curent, la venituri s-a inregistrat o scadere cu aprox. 30%. Avand 

in vedere acest considerent la capitolul venituri, suma initiala de 1180 mii lei se va modifica 

scazand la valoarea de 850 mii lei. Totodata cheltuielile au scazut cu apox. 20% ceea ce va 

conduce la diminuarea a acestora de la valoarea initiala de 1169 mii lei la 922 mii lei. 

Bugetul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL aprobat in luna ianuarie 2016 la 

partea de venituri a fost in suma de  1180 mii lei, iar la partea de cheltuieli in suma de  1169 

mii lei. 

 Prezenta rectificare  produce modificari evidentiate in anexa, dupa cum urmeaza: 

• Veniturile totale ale bugetului societatii vor avea valoarea de 850 mii lei; 

• Cheltuielile bugetului societatii pentru anul 2016 au fost fundamentate si dimensionate 

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

Cheltuieli totale propuse a se realiza in anul 2016 vor avea valoarea de 922 mii lei; 

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2016 este de -72 mii lei, iar rezultatul net 

este -72 mii lei si se diminueaza cu  83 mii lei, iar rezultatul net se diminueaza cu 83 mii lei. 

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 TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pentru anul 2016. 
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