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NOTA  DE  FUNDAMENTARE 

privind  întocmirea  BVC –rectificat - ANUL  2018 

 

 

 

         BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI reprezintă instrumentul de 

programare şi analiză pe termen mediu a activităţii în condiţii de profitabilitate. 

         Fundamentarea  propunerii  de  Buget  de  Venituri  şi  Cheltuieli   pentru  anul  2018 

s-a efectuat pe baza principiului “prudenţei” şi al “continuităţii activităţii”, în condiţii de 

eficienţă  economică  în  dimensionarea  resurselor  financiare  necesare finanţării întregii 

activităţi.  Fundamentarea  indicatorilor  din  propunerea  de  BVC-rectificat  pe  anul  

2018  a  avut în  vedere  următoarele: 

- Legea bugetului pentru anul 2018 nr. 2/03.01.2018 

- OMFP nr.3145/05.12.2017   privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 

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

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ 

teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o 

participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Realizările preliminare privind execuţia BVC pentru anul 2017; 

- Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare 

S.A. Buzau în vigoare; 

- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile 

financiare cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legislaţia şi reglementările aplicabile în vigoare. 

        La  întocmirea  Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli rectificat al SC PIETE, 

TÂRGURI SI OBOARE SA  Buzau   pentru  anul  2018  s-a  avut  in vedere  respectarea  

actelor  normative  in vigoare privind  prioritațile ce se impun  în  asigurarea  resurselor  de  

finanțare  pentru  desfașurarea  activităților  de  intreținere, administrare  si  exploatare  a  

piețelor  aparținând  societății. 

         Astfel, in Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2018 supus spre 

aprobare, veniturile totale in suma de 4 .420.000 lei  au fost dimensionate în strictă corelare 

cu numărul  structurilor  de  închiriere, cu  nivelul  tarifelor aprobate, precum și a 

posibilităților  de  încasare   a  acestora. Rectificarea a fost facuta tinandu-se cont de faptul 

ca au fost preluate de la SC URBIS SRL Piata de flori,Piata Dorobanti,Piata Micro 

14,precum si spatiul inchiriat SC Universal Le Big .Venituri suplimentare au fost 

inregistrate si prin incheierea contractului de prestari servicii incheiat cu Primaria Buzau 
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,cu ocazia desfasurarii Targului Dragaica ,venituri in suma de 226 000 lei.Cheltuielile  

totale,  în  cuantum  de  3 800.000 lei au  fost  stabilite  în  urma  unor  analize,  verificări,  

fundamentari,  propunându-se varianta de  funcționalitate  a  societătii.In bugetul intocmit 

la inceputul anului nu a fost prevazuta cheltuiala cu publicitatea,in suma de 161.000 lei 

ocazionata de organizarea targului DRAGAICA,targ la care societatea noastra a fost 

cooptata ca si participant prin Hotararea de Consiliu Local nr.31/15.02.2018. 

 Cresterea cheltuielilor cu personalul se datoreaza introducerii voucherelor de vacanta 

pentru anul 2018 conform OUG.8/2009 modificata si actualizata de OUG.46/2017. 

         Programul  de  investiții  și  încadrarea  acestuia  în  sursele  de  finanțare  prevede  

un total  al  cheltuielilor  pentru  investiții  de 2486 000 lei.La unele investitii din program 

s-a renuntat,pentru altele a fost modificata valoarea aprobata initial. 

 

   

 

Conform OUG 79/10.11.2017 de modificare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal 

Societatea PIETE TARGURI SI OBOARE SA nu  va trece in 2018   la impozitarea cu 1% 

asa cum a fost prevazut initial,aceasta deoarece societatea are ca actionar unic Primaria 

Buzau. 

     Repartizarea profitului s-a realizat pe destinaţiile prevăzute de O.G. 64/2001 – 

acualizate cf. O.G. 71/2013: 

a) rezerve legale 

b) 50% vărsăminte la bugetul  local ca si  dividende  

c) surse proprii de finanţare – profitul net diminuat cu rezervele legale şi 

dividente. 

 

 

 

        SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA  

Director gen.                                          Contabil şef, 

AUGUST  DANIEL                      ec. ZĂVOIANU  MONICA 
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