
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea modificării anexei 4  

din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al  
Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău  

aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Buzău  
nr. 136/30 mai 2019 

 
        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: 
 - adresa Societății Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău nr. 
1606/02.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 
329/CLM/02.09.2019; 
         - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
329/CLM/02.09.2019; 

 - raportul de specialitate al Direcției Finanțe Publice Locale nr. 
105.164/03.09.2019; 
 - raportul conducerii executive a Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi 
Oboare" S.A. Buzău nr. 1.603/02.09.2019; 

- Hotărârea nr. 27 din 21 august 2019 a consiliului de administraţie al 
Societății Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţii  economico - financiare  a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.145 din 5 
decembrie 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, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - 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. 65 din 26 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) şi  alin. (3), lit. d), şi art. 139, alin. 
(1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi prevederile art. 111, alin. 2 lit. e) din 
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
                                                     

      H O T Ă R Ă Ș T E : 
 



        Art.1.- Se modifică anexa 4 la hotărârea consiliului local al municipiului 
Buzău nr.  136 din data de 30 mai 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli aferent anului 2019 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, intitulată “ 
programul de investiții dotări și surse de finanțare“. 

Art.2.- Anexa 4 modificată intitulată “programul de investiții dotări și surse 
de finanțare“ din bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.-  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanțe 
Publice Locale, precum şi Societatea Comercială " Pieţe, Târguri şi Oboare " 
S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI, 
                                             consilier Vasile Murguleț 
 
                                                                                            
 
 
 

 
                                                                               CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                           

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                    Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 09 septembrie 2019 
Nr. 261 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa 
din data de 09 septembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu 



art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi 
pentru, 1 abţinere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 23 
consilieri prezenţi la ședinţă. 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR - 
Nr. 329/CLM/02.09.2019 

 
 
 

 
R E F E R A T 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei 4  
din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale  
"Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliul  

Local al Municipiului Buzău nr. 136/30 mai 2019 
 
 

 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.   
 Ulterior prin hotârârea consiliului local al municipiului Buzău nr.81/2015  s-
au anulat acţiunile deţinute de societatea „Pieţe, Târguri şi Oboare SA” Buzău, 
astfel că Municipiul Buzău a devenit acţionar unic. 
 Conform prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e) din Legea societăților nr. 
31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 31, 
alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv actualizat al societăţii, aprobat prin 
Hotărârea nr. 362/2017, 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  
de modificare a anexei 4 – “programul de investiții, dotări și surse de finanțare 
“a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 prin Hotărârea nr. 27 din 21 
august 2019.  
    În   BVC  2019   aprobat  prin  Hotararea  nr.20/22.04.2019  societatea şi-
a stabilit un program de măsuri care cuprinde  

 Sistem inchidere acoperis PIATA CENTRALA; 

 Copertina intrare PIATA DE MARFURI INDUSTRIALE; 

 Copertina turnicheti DRAGAICA; 

 Usa  intrare PIATA MICRO 5; 

 Modernizare cladire sediu; 

 Reabilitare GRUP SANITAR parc Sfintii Ingeri; 

 Achizitionarea unor turnicheti pentru taxarea intrarii la grupul sanitar 
mentionat anterior;  

 Achizitionare module case de marcat DRAGAICA. 

 Modernizare PIATA DOROBANTI. 



Prin  rectificarea supusa aprobarii propunem  modificarea valorii atat in 
plus cat si in minus la o serie de investitii cat si modificarea surselor de 
acoperire a investitiilor asa cum reiese din anexa 4 a BVC 2019 referitoare la 
investitii,dotari si surse de finantare.  

Astfel, copertina de la Piata de marfuri  industriale a fost realizata cu o 
investitie in suma de 41 mii lei ,prevazuta fiind in suma de 50 mii lei. 

Reabilitarea grupului sanitar a fost prevazuta a fi realizata cu o investitie 
de 65 mii lei dar proiectul realizat a determinat modificarea valorii la 160 mii 
lei,aceasta investitie urmand a fi realizata si prin majorarea capitalului social cu 
suma de 100 mii lei. 

Copertina turnicheti Dragaica,usa de intrare de la Piata Dorobanti si 
modulele de la casele de marcat de la Dragaica au fost realizate sub valoarea 
stabilita,incadrandu-se astfel in categoria obiectelor de inventar. Din acest motiv 
ele nu mai apar in lista de investitii. 
 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 
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   JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

  Direcţia Finanțe Publice Locale 

Nr. 105.164/03.09.2019 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei 4  
din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale  
"Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliul  

Local al Municipiului Buzău nr. 136/30 mai 2019 

 
      Bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  al S.C. PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE 
S.A. Buzău  pe  anul  2019  a  fost  aprobat  de  Consiliul  de  Administratie  prin  
Hotararea  nr. 20/22.04.2019  si  a  fost  întocmit  cu  respectarea  următoarelor  

- prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare 
a acestuia,emis de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE; 

- 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. 65/2009.                                                                                             
    În   BVC  2019   aprobat  prin  Hotararea  nr.20/22.04.2019  societatea şi-
a stabilit un program de măsuri care cuprinde  

 Sistem inchidere acoperis PIATA CENTRALA; 

 Copertina intrare PIATA DE MARFURI INDUSTRIALE; 

 Copertina turnicheti DRAGAICA; 

 Usa  intrare PIATA MICRO 5; 

 Modernizare cladire sediu; 

 Reabilitare GRUP SANITAR parc Sfintii Ingeri; 

 Achizitionarea unor turnicheti pentru taxarea intrarii la grupul sanitar 
mentionat anterior;  

 Achizitionare module case de marcat DRAGAICA. 

 Modernizare PIATA DOROBANTI. 
Prin  rectificarea supusa aprobarii propunem  modificarea valorii atat in 

plus cat si in minus la o serie de investitii cat si modificarea surselor de 
acoperire a investitiilor asa cum reiese din anexa 4 a BVC 2019 referitoare la 
investitii,dotari si surse de finantare.  

Astfel, copertina de la Piata de marfuri  industriale a fost realizata cu o 
investitie in suma de 41 mii lei ,prevazuta fiind in suma de 50 mii lei. 



Reabilitarea grupului sanitar a fost prevazuta a fi realizata cu o investitie de 65 
mii lei dar proiectul realizat a determinat modificarea valorii la 160 mii 
lei,aceasta investitie urmand a fi realizata si prin majorarea capitalului social cu 
suma de 100 mii lei. 

Copertina turnicheti Dragaica,usa de intrare de la Piata Dorobanti si 
modulele de la casele de marcat de la Dragaica au fost realizate sub valoarea 
stabilita,incadrandu-se astfel in categoria obiectelor de inventar.Din acest motiv 
ele nu mai apar in lista de investitii. 
 Analizând  propunerea Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" 
S.A. Buzău referitoare la modificarea anexei 4 din buget se constată că 
modificarea programului de investiții, dotări și surse de finanțare se încadrează 
în prevederile legale. 

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea 
de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 
 

Director executiv, 
       Laurențiu-Iulian Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nr. 1603/02.09.2019 

 

RAPORT  

pentru aprobarea rectificarii listei de investitii (anexa 4)din bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2019 

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  al SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA Buzău  pe  

anul  2019  a  fost  aprobat  de  Consiliul  de  Administratie  prin  Hotararea  nr 

20/22.04.2019  si  a  fost  întocmit  cu  respectarea  următoarelor  

- prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017  privind aprobarea formatului şi 

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

a acestuia,emis de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE; 

- 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. 

65/2009.           

                                                                                                        

SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI 
OBOARE SA 
Str. Independenţei nr. 11,  



   În   BVC  2019   aprobat  prin  Hotararea  nr.20/22.04.2019  societatea şi-a stabilit un 

program de măsuri care cuprinde  

 Sistem inchidere acoperis PIATA CENTRALA; 

 Copertina intrare PIATA DE MARFURI INDUSTRIALE; 

 Copertina turnicheti DRAGAICA; 

 Usa  intrare PIATA MICRO 5; 

 Modernizare cladire sediu; 

 Reabilitare GRUP SANITAR parc Sfintii Ingeri; 

 Achizitionarea unor turnicheti pentru taxarea intrarii la grupul sanitar mentionat 

anterior;  

 Achizitionare module case de marcat DRAGAICA. 

 Modernizare PIATA DOROBANTI. 

Prin  rectificarea supusa aprobarii propunem  modificarea valorii atat in plus cat si in 

minus la o serie de investitii cat si modificarea surselor de acoperire a investitiilor asa 

cum reiese din anexa 4 a BVC 2019 referitoare la investitii,dotari si surse de finantare.  

Astfel, copertina de la Piata de marfuri  industriale a fost realizata cu o investitie in 

suma de 41 mii lei ,prevazuta fiind in suma de 50 mii lei. 

Reabilitarea grupului sanitar a fost prevazuta a fi realizata cu o investitie de 65 mii lei 

dar proiectul realizat a determinat modificarea valorii la 160 mii lei,aceasta investitie 

urmand a fi realizata si prin majorarea capitalului social cu suma de 100 mii lei. 

Copertina turnicheti Dragaica,usa de intrare de la Piata Dorobanti si modulele de la 

casele de marcat de la Dragaica au fost realizate sub valoarea stabilita,incadrandu-se 

astfel in categoria obiectelor de inventar.Din acest motiv ele nu mai apar in lista de 

investitii. 

 

             Conducatorul unitatii,                 Conducatorul 

                                                                compartimentului        financiar contabil  ,               

 


