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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

- Direcţia Finanţe Publice Locale - 

Nr. 31.447/15.03.2019 
 

 

 

RAPORT  

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli RECTIFICAT-2  

pe anul 2018 

al SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA BUZĂU  

 

 

       Subscrisa SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE BUZĂU  cu sediul în str. 

Independenţei nr. 11, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J 10/2594/1991, CUI 

1154822  este  societate  pe  acţiuni,  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu  

prevederile  Legii 31/1990    fiind   înfiinţată   prin Decizia Prefecturii  Buzău  nr. 137  din  

03.05.1991.  

     SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA are  ca  acţionar  unic  CONSILIUL 

LOCAL  MUNICIPAL  BUZĂU,   

     Bugetul  de  venituri şi  cheltuieli rectificat  al  SC  PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE 

SA  Buzău pe  anul 2018  a  fost aprobat  prin  Hotărârea  nr. 7/08.02.2019 

     Bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  a fost întocmit cu respectarea următoarelor : 

 

- prevederile Ordinului nr. 3145/05/12/2017 al viceprim-ministrului, ministrului 

finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a 

acestuia; 

- prevederile Ordonantei 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.31, alin. (2), lit.e) din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii 

Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare “ SA Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 

362/2017.          

 

 



2 

 

 

 

Mii lei                                                                           

   

BVC 

rectif. 

Aprobat 

2018 

 

Propunere  

       BVC            

rectificat .2 

2018 

 

% 

BVC rectif.2  

2018/ 

BVC rectif.1 

 2018 

0 1 2 3 4 

A. VENITURI TOTALE  

(1+2) 

4420 4438 100 

1. VENITURI TOTALE 

DIN EXPLOTARE 

4393 4411 100 

a) Venituri din prestari servicii 227 227 100 

 Venituri din chirii 3293 3295 100 

 Alte venituri 817 821 100 

b) Alte venituri din  exploatare 56                  68                121    

2. VENITURI  FINANCIARE 27 27 100 

B. CHELTUIELI TOTALE  3800 3898 102 

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 3800 3898 102 

a) -cheltuieli cu bunuri si servicii 1185 1260 106 

b) -cheltuieli cu impozite, taxe si 

varsaminte asimilate 

329 322 97 

c) -cheltuieli cu personalul 2008 2008 100 

d) -alte cheltuieli de exploatare 278 308 110 

2. CHELTUIELI  FINANCIARE  - - - 

 Rezultat  brut  620 540 87 

 Impozit pe profit 102 95 93 

 Rez  legala 31 27 87 

 Profitul net 487 418 85 

 

 

        La  întocmirea  Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli rectificat-2 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. 
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                 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). 

        Cheltuielile  totale,  în  cuantum  de  3 898.000 lei au  fost  stabilite  astfel incat sa se 

se asigure continuitatea si o mai buna desfasurare a tuturor activitatilor  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 

   

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

actualizata 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 dividende. 
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