
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 

                     

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale   

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: 

 -  adresa  societății Piețe, Târguri și Oboare S.A. nr. 790/10.04.2020, înregistrată la 

Primăria Municipiului Buzău sub nr. 120/CLM/13.04.2020; 

 - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat la nr. 

120/CLM/13.04.2020; 

         - raport de specialitate nr. 44.794/21.04.2020 al Direcției Economice; 

 - raportul auditorului S.C. AUDIT ARIMAR SRL înregistrat sub nr. 615 din  30 martie 

2020; 

- Hotărârea nr. 21 din 30.03.2020 a Consiliului de Administraţie; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului 

Local al Municipiului Buzău;  

 - prevederile art. 19, alin. (4) şi art. 28, alin. (1) şi urm. din Legea contabilităţii nr. 

82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa 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, aprobată cu completări 

prin Legea nr.47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome,  aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;    

  - prevederile Ordinului nr. nr. 144 din 15 februarie 2005 al ministrului finanţelor 

publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul 

repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului 

la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - prevederile art. 31, alin. (1) şi (2), lit. a) şi d) din Actul Constitutiv actualizat al 

Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 

260/2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 - prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 3781/2019 privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale  şi a raportărilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 

Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile; 

- prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 129, alin. (1) și (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat 

cu art. (5), lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

                                                     

         H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

         Art.1.- Se aprobă situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil,  contul de profit şi 

pierdere, datele informative, situaţia activelor imobilizate, situaţia amortizării activelor 

imobilizate, situaţia ajustărilor pentru depreciere şi notele explicative) pe anul 2019 ale 

Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/2594/1991 şi având codul unic de identificare 

1154822, situaţii financiare având la partea de venituri totale suma de 4.706.585 lei şi la 

partea de cheltuieli totale suma de 4.272.632 lei, cu un profit brut în sumă de 433.953 lei, un 

impozit pe profit în sumă de 68.218  lei şi un rezultat net al exerciţiului financiar în sumă de 

365.735 lei, din care 21.698 lei destinat pentru constituirea rezervelor legale, 172.019 lei 

dividende cuvenite acţionarului şi 172.018 lei destinat pentru investiţii.  

Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, precum şi celelalte situaţii financiare pe 

anul 2019 ale Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău sunt prevăzute în 

anexele (anexa 1- bilanț F10, anexa 2- contul de profit și pierdere F20, anexa 3- date 

informative F30, anexa 4- situația activelor imobilizate F40, anexa 5- note explicative și 

anexa 6- declarația admistratorului și  raportul de activitate pe anul 2019), care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2019 administratorilor Societăţii 

Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău. 

 Art.3.- 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 local Vasile Murguleț 

 

 

 

 

                      CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                            

SECRETAR GENERAL AL  MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 

 

 

 

Buzău, 29 aprilie 2020 

Nr. 90 

  

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința 
din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 
lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 4 
abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri 
prezenți la ședință. 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 120/CLM/13.04.2020 
 
 

 
                                         REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 
 ale Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău 

 
 
 Societatea Comercială "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău are acţionar 
unic municipiul Buzău, care exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, 
toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare prin Consiliul Local al Municipiului 
Buzău. 
 Principalul obiect de activitate al societăţii este închirierea şi 
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - COD CAEN 6820. 
 Conform art. 25, alin. (2) din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii 
Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 
260 din 09 septembrie 2019, Consiliul Local al Municipiului Buzău îndeplineşte 
atribuţiile adunării generale a acţionarilor, având potrivit art. 31, alin. (1) şi (2), 
lit. a) şi d) competenţa de aprobare a situaţiilor financiare anuale (bilanţului 
contabil, contului de profit şi pierdere, datele informative, situaţia activelor 
imobilizate, situaţia amortizării activelor imobilizate, situaţia ajustărilor pentru 
depreciere şi notele explicative), pronunţându-se totodată şi asupra gestiunii 
administratorilor. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că se impune 
aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a bilanţului contabil 
prescurtat şi a contului de profit şi pierdere, precum şi a celorlalte situaţii 
financiare ale Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău pe 
anul 2019, aprobate de consiliul de administraţie al societăţii prin Hotărârea nr. 
21 din  07 aprilie 2020. 

In anul 2019, societatea comercială a realizat în activitatea economico - 
financiară venituri totale în sumă de 4.706.585 lei şi la partea de cheltuieli totale 
în sumă de 4.272.632 lei, cu un profit brut în sumă de 433.953 lei, un impozit 
pe profit în sumă de 68.218 lei şi un rezultat net al exerciţiului financiar în sumă 
de 365.735 lei, din care 21.694 lei destinat pentru constituirea rezervelor legale, 
175.019 lei dividende cuvenite acţionarului şi 172.018 lei destinat pentru 
investiţii. 

Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, precum şi celelalte situaţii 
financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" 
S.A. Buzău fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Având în vedere cele de mai sus  se propune acţionarului aprobarea 
situaţiilor financiare şi descărcarea de gestiune pe anul 2019 a administratorilor 
Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău. 



Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de 
hotărâre, proiect pe care rog plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău să-l 
adopte în forma prezentată. 

 

 

PRIMAR, 
  Constantin Toma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 44.794/21.04.2020 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale 

Societăţii Comerciale Pieţe Târguri şi Oboare SA Buzău 
 
 

 
Societatea Comercială Pieţe Târguri şi Oboare S.A. Buzău, aflată sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, a înaintat pentru aprobare 
situațiile financiare pe anul 2019, avizate de către Consiliul de Administraţie al 
societăţii și auditate de auditorul extern AUDIT ARIMAR SRL. 

Potrivit hotărârii nr. 21 din 30.03.2020 a Consiliului de Administrație al 
S.C. Pieţe Târguri şi Oboare S.A. Buzău, precum şi a raportului auditorului 
independent privind auditul situațiilor financiare, societatea a realizat venituri 
totale în sumă de 4.706.585 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 
4.272.632 lei, cu un profit brut de 433.953 lei, un impozit pe profit de 68.218 lei 
şi un profit net de 365.735 lei, din care 21.698 lei destinat pentru constituirea 
rezervelor legale, 172.019 lei dividende cuvenite acționarului și 172.018 lei 
destinat pentru investiții. 

Având în vedere cele de mai sus, vă supun spre analiză actul normativ 
pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 al Societăţii Comerciale 
Pieţe Târguri şi Oboare S.A. Buzău. 

 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ, 
 
 

 
     Director Executiv                                 Director Executiv Adjunct 
Cristian Stefan Ceausel                                                 Mariana-Daniela Gogea 
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