
           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

  societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 

pentru anul 2021  

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii mai 2021,  având în vedere: 

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17271/25.05.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;; 

▪ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

▪ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum 

şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr. 444/19.11.2018 privind transferul activității de 

exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Târgoviște, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr. 92/25.02.2021 aprobarea încheierii contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă 

în Municipiul Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ 



Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, 

adoptă următoarea   

 

 

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societății SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L, pentru anul 2021, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, 

Municipiului Târgoviște, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE 

TÂRGOVIȘTE S.R.L, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul 

General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

 

         INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

   jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 Red. D.I. 

 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5 
 

 



                                                                                                                                                       Aprobat, 
                              PRIMAR, 
                                                                                                                                         Jr. Daniel Cristian  STAN  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al societatii 

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL 

 

 

Avand in vedere: 

- Hotararea nr. 444/19.11.2018 privind aprobarea atribuirii directe a 

serviciului de iluminat public din Municipiul Targoviste catre societatea Servicii Publice 

Municipale Targoviste SRL; 

- Hotararea nr. 92/25.02.2021 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului 

de transport public local in Municipiul Targoviste către societatea SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L; 

- Proiectul privind  “Îmbunătățirea transportului public urban prin 

achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, 

modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport 

public în Municipiul Târgoviște” respectiv achizitia de 28 de autobuze Hibrid-Diesel 

Electric, Mercedes Benz Citaro Hybrid, destinate transportului public urban de calatori in 

Municipiul Targoviste, aflat in perioada de implementare; proiect care a avut ca efect o 

reala imbunatatire a calitatii serviciului de transport public local in Municipiul 

Targoviste, atat in ceea ce privesc conditiile de transport pentru calaltori cat si in 

ceea ce priveste reducerea costurilor generate in indeplinirea obiectului 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport in Municipiul 

Targoviste. 

Totodata, prin implementarea acestui proiect estimam o diminuare a contributiei UAT 

Targoviste la sustinerea desfasurarii activitatii de transport public local in Muncipiul Targoviste. 



In scopul sustinerii activitatii societatii SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE 

SRL, propunem spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli necesar desfasurarii activitatii 

pentru anul 2021. 

Bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:  

- Venituri totale din exploatare: 14.574 mii lei; 

- Cheltuieli totale din exploatare: 14.454 mii lei, pentru care va anexam urmatoarele: 

- Previziunea privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021(Anexa 1); 

- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si 

repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa 2); 

- Propunerea privind programul de investitii, dotari si sursele de finantare(Anexa 4). 

Bugetul de venituri si cheltuieli este necesar pentru ca societatea sa-si poata 

desfasura activitatea in conditii normale, tinand cont de prioritatile stabilite in vederea 

functionarii acesteia in interesul colectivitatii locale.  

Ca urmare a celor menţionate, propunem spre analiză şi aprobare propunerea 

privind bugetul de venituri si cheltuieli al societatii  SERVICII PUBLICE MUNICIPALE 

TARGOVISTE SRL, pentru anul 2021. 

 
 
 
              Viceprimar,                                                       Servicii Publice Municipale Targoviste  SRL,                

        Jr.  Rădulescu Cătalin        Ec. Eugen PĂTRAŞCU          

          

                         

          Director Economic, 

         Ec. Ionete George Florin 

                                                                                                            

 

               Director Economic, 

                Ec. Silviana Marin 

 


