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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 
 
       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a acţionarului unic al 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău;  
        Având în vedere: 
 - solicitarea Societății Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău nr. 
414/25.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 
80/CLM/14.03.2019; 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
80/CLM/14.03.2019 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi 
Oboare " S.A. Buzău; 

- raportul nr. 31.447/15.03.2019 al Direcției Finanțe Publice Locale; 
 - nota de fundamentare nr. 294/08.02.2019 a Societății Comerciale 
Piețe,Târguri și Oboare SA Buzău privind întocmirea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2018 rectificat; 

- Hotărârea nr. 7/08.02.2019 a consiliului de administraţie; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţii  economico - financiare  a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.145/2017 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară; 
  - prevederile art. 58, alin. 1 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 
anul 2018; 
 - prevederile art. 31, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv actualizat al 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău aprobat prin 
Hotărârea nr. 362 din 18 decembrie  2017. 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 
16, art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prevederile art. 111, alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţiilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
                                                     
 



 
      H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

        Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat 2 pe anul 2018 al 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J10/2594/1991 şi având codul unic de înregistrare 
RO 1154822, finanţată din venituri proprii, al cărei acţionar unic este Consiliul  
Local al Municipiului Buzău - buget ce a fost initial rectificat prin Hotărârea nr. 
300 din 17 decembrie 2018 - având la partea de venituri totale suma de 
4.438.000 lei şi la partea de cheltuieli totale suma de 3.898.000 lei şi cu un 
profit brut de 540.000 lei, un impozit pe profit de 95.000 lei şi un profit net de 
445.000 lei, destinat rezervei legale în sumă de 27.000 lei, dividende cuvenite 
bugetului local în sumă de 209.000 lei şi repartizări alte rezerve 209.000 lei. 
 Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat 2 pe anul 2018, 
buget prevăzut în anexele nr. 1 – 5. 
  Art.3.- Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4.- În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune sunt aplicabile 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013. 
 Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
precum şi Societatea Comercială " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI, 
consilier Viorel Ion 

                                                                  
 
 
 
                                                                                            
                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                           

    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, 
         Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 martie 2019 
Nr. 57 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 6 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  bugetului 

de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al  Societăţii 
Comerciale  " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău " 

 
 
 Municipiul Buzău, în calitate de persoană juridică, exercită prin Consiliul 
Local al Municipiului Buzău, toate drepturile şi obligaiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la Societatea Comercială " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. 
Buzău, societate comercială a cărui pachet de acţiuni a fost preluat de 
municipiul Buzău prin Hotărârea Guvernului nr. 700/2002.   
 Conform prevederilor art. 111, lit. e) din Legea  nr. 31/1990 privind 
societăţiile comerciale, republicate, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi art. 31, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv actualizat al societăţii, 
aprobat prin Hotărârea nr. 362/2018, bugetul de venituri şi cheltuieli, se aprobă 
de adunarea generală a acţionarului unic, prin Consiliul Local al Municipiului 
Buzău.   
 Consiliul de administraţie al societăţii comerciale a aprobat propunerea  
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 prin Hotărârea nr. 7 din 8 
februarie 2019.   

Bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 prevede la partea 
de venituri totale suma de 4.438.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma 
de 3.898.000 lei, cu un profit brut de 540.000 lei şi un profit net de 445.000 lei, 
destinat rezervei legale (27.000 lei), dividende cuvenite bugetului local (209.000 
lei) şi repartizări la alte rezerve (209.000  lei).   
  La bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018, elaborat 
conform Normelor aprobate de Ministerul Finanţelor Publice au fost anexate 
repartizarea pe trimestre a indicatorilor tehnico-economici şi lista a investiţiilor şi 
dotărilor independente. 
 Având în vedere cele expuse mai sus s-a redactat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.     
 

                                     P R I M A R,                                                                                      
                                                   Constantin Toma 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 


