
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr.___ 
Din_________ 

Privind: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea P l ETE P REST TEC 
SRL TECUCI; 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului : 257541PJ11 8.05.2017; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în 	 data de  
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr.257551 PJ / 18.05.2017_; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia Generala Economica, înregistrat sub 
nr.25756_/PJ/ _18.05.2017_; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.  
Prin adresa nr. 1580/16/05/2017 Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificarii 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu prevederile legii privind finan ţele publice 
locale rir. 273/2006, cu modific ările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 6/2017 privind bugetul 
de stat pe anul 2017 şi OMFP nr. 20/20 1 6 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Avand în vedere prevederile: 

- art. 59 din Legea bugetului de stat nr. 6 / 2017; 
- art. 1 9, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările ş i 

completările ulterioare; 
- art.10 alin 2 din OG nr. 26/2013 privind înt ărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unit ăţile administrativ-teritoriale sunt ac ţionari unici ori majoritari sau de ţin 
direct ori indirect o participa ţie maj oritară ; 

- art. 36, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata in 2007,cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
In baza prevederilor: 

-art.45, alin.2, litera a si art. 115, alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala,republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOT Ă R Ă TE: 

Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societ ăţii P l ETE 
PREST TEC SRL TECUCI_, conform anexei nr.1 la prezenta hot ărâre: 

Mii lei 
DENUMIRE INDICATOR BVC 

2017 
TOTAL VENITURI 2439 

Venituri din exploatare 2439 
Venituri fnanciare O 
Venituri extraordinare O 

TOTAL CHELTUIELI 2252 
Cheltuieli din exploatare 2252 
Cheltuieli financiare O 
Cheltuieli extraordinare O 

REZULTATULBRUT 187 
IMPOZIT PE PROFIT 30 
REZIJLTATUL NET 157 



Art.2. Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind programul de 
investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anii 2017-2019 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI, 
conform anexei rir.4 la prezenta hot ărâre. 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci si a 
Administratorului societatii PIETE PREST TEC SRL TECUCI. 

Art.4.Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 CONTRASEMEAZĂ  
SECRETAR 

Jr. Valerica Fotache 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR.25755_IPJ / 18.05.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la 
Societatea PIETE PRESTTEC SRLTECUCI 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de c ă tre Directia Generala Economica, 

înregistrat sub nr.25756JPJ/ _18.05.2017_; 

Prin adresa nr.1580/18/05/2017_ Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea 

rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu prevederile legii 

privind finan ţele publice locale nr. 273/2006, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare, precum ş i 

Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea 
formatuiui ş i structurii bugetului de venituri ş i cheltuieli întocmit de unii operatori economici, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare si 

dispozitiile art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 privind înt ă rirea disciplinei financiare la nivelui unor 

operatori economici la care statul sau unit ăţ ile administrativ-teritoriale sunt ac ţionari unici ori 
majoritari sau de ţ in direct ori indirect o participa ţ ie majoritară . 

Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea PIETE PREST TEC SRL 

TECUCI se prezint ă  astfel: 

Mii lei 
DENUMIRE INDICATOR BVC 

2017 
TOTAL VENITURI 2439 

Venituri din exploatare 2439 
Venituri financiare O 
Venituri extraordinare O 

TOTAL CHELTUIELI 2252 
Cheltuieli din exploatare 2252 
Cheltuieli financiare O 
Cheltuieli extraordinare O 

REZULTATULBRUT 187 
IMPOZIT PE PROFIT 30 
REZULTATUL NET 157 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare 

PRIMAR 
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE 

)r;ecf ţ lSe hotă râre. ,. 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 25756_IPJ /18.05.2017_ 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 

la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI 

În conformitate cu Legea privind finan ţele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe 

parcursul exerci ţ iului bugetar, autorit ăţ ile deliberative pot aproba si rectifica bugetele de venituri 

ş i cheltuieii ca urmare a aprobarii, rectific ă rii bugetului de stat, precum ş i ca urmare a unor 

propuneri fundamentate ate institu ţ iilor publice, în funcţ ie de subordonarea acestora. 

Prin HCL nr. 21/28.02.2013 a fost aprobat ă  infiin ţarea Societatii PIETE PREST TEC SRL TECUCI. 

Prin adresa nr.1580/18.05.2017_ Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat 

aprobarea rectificarii bugetuiui de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu 

prevederile tegii privind finan ţele publice locale nr. 273/2006, cu modific ă rile ş i completă rile 

ulterioare, precum ş i Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 

privind aprobarea formatului ş i structurii bugetului de venituri ş i cheltuieli întocmit de unii 

operatori economici, precum ş i a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare si dispozitiite art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 privind înt ă rirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unit ăţ ile administrativ-teritoriale 

sunt acţ ionari unici ori majoritari sau de ţ in direct ori indirect o participa ţ ie majoritară . 

Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea PIETE PREST TEC SRL 

TECUCI se prezint ă  astfel: 	 mii lei 

Denumire 

indicatori 

Buget 

2017 

lnfluenta 

+/- 

Buget 

rectificat 

Estimari 

2018 - 2,5% 

Estimari 

2019 - 2,3% 

VENITURITOTALE 2439 0 2439 2500 2557 

CHELTUIELITOTALE 2252 0 2252 2308 2361 

PROFIT/PIERDERE 187 O 187 192 196 

Faţă  de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetul de venituri ş i 

cheltuieli la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI pe anul 2017, conform anexelor 1 - 5 ş i a 

fundament ă rii ata şate. 

Angajarea, contractarea de lucr ă ri ş i bunuri, precum ş i efectuarea de cheltuieli se face numai 

cu respectarea prevederilor tegale în limita creditelor bugetare aprobate. 

Mentionam ca proiectul de hot ă râre indeplineste conditiile de legalitate. 

DRECT(  

Ţăpoi 

Intocmit, 
Ec. Dascălu ionic,Al2 

 



PIETE PREST TEC SRL TECUCI
STR 13 SEPTEMBRIE NR 1B 
COD FISCAL RO 31434115 
J17/385/2013 
TEL.IFAX 0236816625  
E-MAIL pieteprestmunicipiu1tecuci ro 
Nr.1Q..din 	... 2017 

C a t r e Primaria Municipiului Tecuci 
In atentia d-lui Primar, Hurdubae Catalin Constantin 

Spre stiinta: Directia Generala Economica 

In conformitate cu art. 4 lit. c, art. 5 si 6 din Ordonanta nr. 26/21.08.2013 privind 
intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unitatile administrative - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, modificata si 
completata prin OUG 88/23.12.2014, va inaintam alaturat in vederea aprobarii Bugetul 
de venituri si cheltuieli pe anul 20 1 7 (anexa 1) rectificat, insotit de anexa fundamentare 
nr.4 , rectificata atat pe suport hartie cat si in format electronic intocmite conform art. 2 
din Ordinului M.F. nr. 20 din 08.01.2016, dupa cum urmeaza: 

- Nota de fundamentare nr. 1578 / 18.05.2017; 
- Anexa 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare; 

ENERAL, 	 SEF SERVICIU F[NANCIAR 
il 	 SI RESURSE UMANE, 

.v 	 Duda Maghita 



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE 
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI 
Agentul economic : PIETE PREST TEC SRL TECUCI 
Sediul/adresa: Tecuci, str. 13 Septembrie nr.113 
Cod fiscal: RO 31434115 
Nr. 1578 din 18 mai 2017 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Privind: rectificarea buetu1ui de venituri si cheltuieli a Societatii PIETE 
PREST TEC SRL Tecuci pe anul 2017 

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/16 
februarie 2017, publicata in Monitorul Ofîcial nr. 127/17.02.2017; 

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. c, art. 5, art. 6 si art. 10 alin. (2) din 
Ordonanta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari 
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, modificata si 
completata prin OUG nr. 88/23.12.2014, precum si dispozitiile Ordonantei de urgenta 
a guvernului nr. 94/20 1 1 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-
financiare, aprobata cu modifîcari si completata prin Legea nr.107/2012, cu 
modifîcarile ulterioare. 

Avand in vedere art. 1 din Ordinul nr. 20 din 07.01.2016 al M.F. privind 
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia, intocmit de catre unii operatori economici; 

Va supunem spre aprobare: 
Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli rectifîcat pe anul 2017; 
Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de fînantare, rectifîcat; 

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii economico-
fînanciari estimati pentru anul curent si pentru urmatorii 2 ani, repartizarea pe 
trimestre a indicatorilor, estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in 
sursele de fînantare si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a 
platilor restante. 

Rectifîcarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, consta in 
urmatoarele: 

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 
PlanuI la venituri si cheltuieli ramane asa cum a fost aprobat initial prin H.C.L. 

nr. 64/31.03.2017, modifîcari sunt la cap. VIII - Surse de fînantare a investitiilor unde 
planul initial a fost de 31 mii lei si avem o crestere de 87 mii lei, propunerea de 
rectifîcare fîind de 118  mii lei. Totodata apar modifîcari la cap. IX - Cheltuieli pentru 
investitii, unde planul initial a fost de 31 mii lei, avem o crestere de 87 mii lei, planul 
rectifîcat fîind de 118 mii lei. 

Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de fînantare pe anul 2017 
- are ca scop estimarea programului de investi ţ ii ş i incadrarea acestuia în sursele de 
fînanţare, conform prevederilor legale. 



PIanul propus si aprobat pe anul 2017 a fost de 31 mii lei si se propune o 
crestere de 87 mii lei pe care ojustificam astfel: 

a) In luna august 2014 au fost demolate bunurile aflate pe terenul pietei din 
zona itidustriala af1andu-se intr-o stare avansata de degradare. 

Mentionam ca tot in cursul anului 2014 a fost intocmit un proiect pentru 
obiectivul Reabilitare piata Zona Industriala si indicatorii tehnico - economici la 
respectivul proiect au fost aprobati prin H.C.L. nr. 131 din 10.08.2014. Valoarea 
proiectului respectiv a fost de 625.360 lei inclusiv TVA. 

Deoarece in urma controlului efectuat de Camera de Conturi Galati, s-a 
constatat ca scutirea de redeventa de care Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci a 
beneficiat nu a fost conform legii si ca urmare a acestui fapt s-a procedat Ia facturarea 
redeventei pentru bunurile concesionate de la UAT Tecuci pentru lunile in care s-a 
acordat scutire. Avand in vedere ca Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci a avut de 
achitat o redeventa anuala de 1.000.000 lei, suma facturata pentru lunile in care a fost 
scutita si penalitatile aferente au fost foarte mari, ceea ce a dus la imposibilitatea de a 
mai efectua lucrarile de investitii propuse, respectiv piata din zona industriala. 

Avand in vedere ca in zona industriala nu exista nici o piata agroalimentara si 
tinand cont de necesitatile locuitorilor din aceasta zona si implicit de solicitarile 
producatorilor si agentilor economici care vor sa desfasoare acte de comert aici, se 
impune amenajarea unei piete agroalimentare . Deoarece situatia financiara a 
Societatii Piete Prest Tec SRL Tecuci la momentul respectiv nu permite construirea 
unei piete cu o valoare de 625.360 Iei asa cum a fost aprobata in 2014, propunem 
amenajrea unei piete cu o valoare de 95 mii lei care va satisface nevoile locuitorilor si 
va contribui si la cresterea veniturilor proprii ale societatii. 

b) Se renunta la suma de 8 mii lei de la pct. 4 Dotari (alte achizitii de 
imobilizari corporale) unde s-au prevazut cheltuieli privind achizitia unei casute de 
lemn mai mare necesare pe perioada functionarii patinoarului artificial. 

Investitiile propuse in Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 
sunt de 118 mii lei si vor efectuate din surse proprii. 

Celelalte anexe la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (2, 3 si 5) 
raman asa cum au fost aprobate initial. 

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017, a fost supus 
controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului 
financiar de gestiune. 

DIRECTOR GENERAL, 
Grosu Daniel Virgil ce  

* 

SEF SERVICIU FINANCIAR 
SIRESURSEU 

Duda Maghita  

VIZAT: 
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE, 

Buzea Liliana 

C — 



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 
Operatorul economic PIETE PREST TEC SRL 
Sediul/Adresa Loc. Tecuci, str. 13 Septembie nr. IB 
Cod unic de înregistrare R031434115 

Anexa nr.1 

BUGETUL DE VENITURI ş l CHELTUIELI PE ANUL 2017 

mii lei 

Propuneri 
Nr. 

Aprobat an . 
rectificare Estimari Estimari 

INDICATORI 
rd. 

curent  
an curent an 2018 an 2019 

9...7/5* 108/7* 
2017 

2017 100 100 

T i - 2 T 4 5 6 5/4xlO(.. 7 a 9 

I. = VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 2439 2439 100,OC 2500 2557 102,5 13 - Venituri totale din exploatare, din care: 2 2439 2439 100,00 2500 2557 102,5 102,3 

- - a) 	1subventii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 0,00 _0 0 0 0 

b7]transferuri, cf. prevederilor 	legale în vigoare 4 

2 Venituri financiare 5 - Venituri extraordinare 5 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 2252 2252 100,00 2308 2361 102,5 102,3 

- i Cheltuleli de exploatare, dln care: 2252 2252 100,00 2308 2361 102,5 102,3 

A. cheituieli cu bunuri si servlcii 9 697 697 100,00 714 731 102,5 102,3 

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 8 8 100,00 _8 8 102,5 102,3 

C. cheltuieli cu personalul, din care: ii 1510 1510 100,00 1548 1583 102,5 102,3 

CO Cheltuieli de natură salarial ă(Rd.13+Rd.14) 12 1140 1140 100,00 11691 1195 102,5 102,3 

Cl ch.cusalariile 13 1140 1140 100,00 1169 1195 102,5 102,3 

Ejbonusurl 14 0 0 - - 
Ej alte cheltuieli cu personalui, din care: 15 0 0 - - 

cheltuieli cu plati compensatorii aferente - disponibilizarilor de personal 16  0 0 - - 
Cheltuiell aferente contractului de mandat si a altor 

C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 
17 90 90 100,00 92 94 102,5 102,3 - 

C5 
cheituieli cu asigură rile ş i protecţ la  socială ,  
fondurile speciale ş i alte obligatii legale 18 280 280 100,00 287 294 102,5 102,3 - D. alte cheltuieli de exploatare 19 37 37 100,00 38 39 102,5 102,3 

2 Cheltuieli financiare 20 0 - Cheltuieli extraordinare 21  0 0 

lH - - REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 187 187 100,00 192 196 102,5 102 

IV - - IMPOZIT PE PROFIT 23 30 30 0,00 31 31 102,50 102,3 - - - PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ  DEDUCEREA - 
V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 157 157 100,00 161 165 102,5 102,3 - T - Rezerve legale 25  0 _0 

Alte rezerve reprezent ănd facilităţ i fiscale prevăzute de 
2 - lege 26 0 _0 - 
3 Acoperirea plerderilor contabile din anii precedenti 27 157 157 0,00 161 165 0 0 - - Constituirea surselor proprii de finan ţare pentru 

proiectele cofinan ţate din împrumuturi externe, precum 
ş i pentru constituirea surselor necesare ramburs ă rii 
ratelor de capital, pla ţii dobânzilor, comisioanelor ş i 
altor costuri aferente acestor împrumuturi 

28 0 _0_ - 
j - Alte repartiză ri prevăzute de lege 29  - 0 0 - - Profitul contabil rămas după  deducerea sumelor de la 
6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 - - Participarea salaria ţilorla profitîn limita a 10% din 

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 
bază  mediu lunar realizat la nivelul operatorului 
economic în exerci ţiul financiar de referin ţă  31 0 0 - - 

50% vă rsăminte la bugetul de stat sau local în 
cazul regiilor autonome, orl dlvidende cuvenite 

8 

IMinimim 

actionarilor, în cazul societ ăţilor/ companiilor na ţionale 
ş i societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, 
din care: 32 01 0 0,00 o o 0 ' 001 o - dividende cuvenite bugetului de stat 

a) 33 o 0 0,00 o o 0,00 O - - 
b) 

- dividende cuvenite bugetului local - 
33a 0 0 0,00 o o - - dividende cuvenite altor ac ţionari 34 o 0 0,00 o o o o - - Profitul nerepartizat pe destlnaţiile  prevâzute la Rd.31 - - 

9 Rd.32 se repartizeaz ă  la alte rezerve ş l constituie surs ă  - - - proprie de finan ţare 35 0 0 0,00 0 1 0 01 0 
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- Propuneri  

9=7/5* INDICATORI 
Nr. 

201 

rectificare Estimari Estimari 
rd. 
E7 

an curent an 2018 an 2019 
10 817* 

 2017 100 100 

1  2 T 5 55J4x1OC 7 8 s 

vi — - VENITURI DIN FONDURI EUROPENE o 
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 

VH - 
- Icare 37 0 o 

- 
- a) 1 cheltuieli materiaie 38 o 

- 
- b) Icheltuieli cu salariile 39 0 

- 
- c) Icheltuiell privind prestarile de servicii 40 o 

- 
- d) Icheltuiell cu reciama si publlcitate 41 0 0 

- - e) laite cheituieli 42 o 
Vlll ISURSEDEFINANŢAREAINVESTIŢIILOR,dincare: 43 31 118 0,00 o o  0 

- ? 
- 

- Alocaţii de la buget 44 o O 0,00 0 o o o 
- alocaţii bugetare aferente pl ăţ ii angajamentelor din - 

- - 
- anii anteriori 45 0 

lx 
- 

CHELTUIELI PENTRUINVESTIŢ II 46 31 118 0,00 o o  0 
- DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 
— Nr. de personai prognozat ia finele anului 48 50 50 100,00 51 52 102,51 102,3 
- Nr.mediu de salaria ţi totai 49 49 49 100,00 50 51 102,5 102,3 

Castigui mediu lunar pe salariat (lei / persoana 
3 determinat pe baza cheltuielilor de natur ă  salariaiă  *) 

- 
50 18371 1837 100,00 1883 1926 102,5 102,3 

- Castigul mediu iunar pe salarlat determinat pe baza 
4 cheltuielilor cu saiariile (lei/persoan ă ) 

(Rd.131Rd.49)112*1000 51 1837 1837 100,00 1883 1926 102,5 102,3 
- 

- Productivitatea muncii în unit ăţ l valorice pe total 
- oersonal mediu (mii lei/persoan ă) (Rd.21Rd.49) 52 50 50 100,00 51 52 102,5 102,3 

Productivitatea muncii în unit ăţ i fizice pe total personal 
6 mediu (cantitate produse finite/ persoan ă ) 53 - 01 0 

Cheltuieli totaie ia 1000 lei venituri totale 
- (Rd.7/Rd.1)xl000 54 923 923 100,00 946 968 102,5 102,30 

8 lPlàti restante 55 824 824 0,00 374 0 0,00 0,00 

- 
- Creanţe restante 56 70 701 100,00 65 60 92,86 92,31 

*Rd. 50= Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢ II, 
CONDUCĂTORUL 

COMPARTIMENTULUI 
FINANCIAR-CONTABIL 

Duda Maghita 

VIZAT: 
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 
Buzea Liliana 
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PIETE PREST TEC SRL TECUCI 	 Anexa nr.4 
Programul de investi ţii, dotă ri ş i sursele de finanţare - - 

INDICATORI 
Data 

finaliză ril 

investi ţiei 

an precedent 2016  Valoare  

Aprobat 
Reallzatl 

Preliminat 
an 2017 an 2018 an 2019 

01 2 3 4 1 	5 6 1 	7 8 - SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  181  118 0 - 1 ISurse proprii, din care:  1  118 0 0 - -- a) - amortlzare 18  35 0 - - b)-profit  83 0 o - _2 Alocaţii de la buget - 3 Credite bancare, din care: 0 0 0 01 Q a)- interne b)- exteme - 4 Alte surse, din care: O 0 0 0 - - (denumire sursă ) 

(denumire sursă ) - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢ II,  din care:  1  118 0 O - 1 lflvesti(ii în curs, din care:  1  0 0 0 0 - - a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: o o o o o - Reabilitare piata zona iridustriala   o  O O O O - Proiect reabilitare piata zona industriala   O  O O O 

- -  1 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ăţ ii 
administrativ teritoriale:  11 0 0 O 0 - - Reabilitare piata zona industriala  o o n ri o - - Proiect reabilitare piata zona industriala  11 O 0 1 (i - - - c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau at unit ăţ ii 
administrativ teritoriale: o o o o o - - - (denumire obiectiv)  - - - (denumire obiectiv)  - - d) pentru bunurlle luate în concesiurie, închiriate sau )n loca ţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeriiul public sau privat at statului sau al 
unităţ ii admiriistrativ teritoriale: - (denumire_obiectiv)  - (denumire_obiectiv)  = 2 tnvesti ţii nol, din care:  o 0 95 O 0 - - a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumiro_obiectiv)  - (denumire_obiectiv)  - - - - b) pentru bunurilo de natura domoriiului public al statului sau al unit ăţ ii 
administrativ toritoriale:  O 0 95 0 0 - - - Ameriajare piata zona iridustriala  o O 95 01 0 - - (denumire obiectiv)  o o o 01 o - - c) pentru buriurilo de natura domeniului privat at statutui sau al unit ăţ ii 
administrativ teritoriale: - (denumiro_obiectiv)  - (denumire_obiectiv)  - - 
gestiurie, exctusiv cele din domeniut public sau privat al statuluisau at 
unităţii administrativ toritoriate: 

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriato sau îri loca ţie do  

- (denumire_obiectiv)  - - - (denumire obiectiv)  - - - 3 

lnvesti ţii efectuate la imobiltz ările corporale existente (moderniz ări), 
dtn care:  o  o 23 O 0 - - a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: cil 0 23 O 0 - Patinoar 640 mp (compresor - 2 buc) 0 0 23 O 0 - (denumire_obiectiv)  - - - b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ăţ ii 
administrativ teritoriate: n o o o o - - - (deriumire obiectiv)  - - (donumire obiectiv)  - - - c) pentru buriurile de natura domeriiului privat al statului sau al unit ăţ ii 
administrativ teritoriale: - - (denumire obiectiv)  - - (denumire obiectiv)  

- 
- - J) pentru bunurile luate iri coricesiune, inchiriate sau in toca ţie de 

gestiune, exclusiv cele diri domeriiul public sau privat al statului ssu sl 
unităţ ii administrativ teritoriate: - - (denumiro obiectiv)  - - (denumire obiectiv)  - 41 Dotări (atte achizi ţii de imobllizări corporale) 7 0 O O 0 - _5 Rambursări de rate aferente credltelor pentru investi ţil, din care: 0 0 0 O 0 - - a) -tnteme 

b)- externe 

Grosu Daji. 
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