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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,fata de precedentul buget de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 

2018 , veniturile totale sunt in suma in suma de 4 .438.000 lei  ele fiind dimensionate în 

strictă corelare cu numărul  structurilor  de  închiriere, cu  nivelul  tarifelor aprobate, 

precum și a posibilităților  de  încasare   a  acestora.Cresterea de 18000 lei  se datoreaza 

veniturilor forfetare (9000 lei  )si veniturilor din anularea provizioanelor din deprecierea 

activelor circulante(9000 lei). 
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Cheltuielile  totale,  în  cuantum  de  3 898.000 lei au  fost  stabilite  în  urma  unor  

analize,  verificări,  fundamentari,  propunându-se varianta de  funcționalitate  a  societătii. 

   Preluarea prin concesiune de la societatea URBIS a pietelor Dorobanti,Piata de flori,Piata 

Micro 14,precum si  a toaletei de la Piata Centrala a atras o serie de 

cheltuieli(curatenie,colectare gunoi,lucrari topografice)-68000 lei ,care nu au putut fi 

estimate la momentul aprobarii primului buget rectificat.O alta cheltuiala care nu a fost 

prevazuta in rectificatul precedent este cheltuiala cu deprecierea creantelor -30000 lei 

  Curtea de apel Ploiesti a anulat prin decizia 3790/11.12.2018 masura 1 si 3 din decizia 

50/2016 care obliga societatea PIETE TARGURI SI OBOARE SA la recuperarea 

creantelor in suma de 30000 lei. 
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