
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de
Gestiunesi a Raportului de activitate privindincheierea exercitiului financiar la
31.12.2020ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 12465 din 19.05.2021a Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul de specialitate nr. 12466 din 19.05.2021al Directiei Economice si DirectieiJuridic, 

Comercial;
∑ Adresa nr. 26 din 19.05.2021a SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria;
∑ Prevederile Hotararii nr. 02 din 30.03.2021a Adunarii Generale a Asociatilor SC Primalex Proiect 

Tel SRL Alexandria privind aprobarea Situatiilor economico-financiare si Raportului de activitate 
privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020;

∑ Prevederile Deciziei nr. 01 din 26.03.2021a Consiliului de Administratie al SC Primalex Proiect 
Tel SRL Alexandria privind aprobarea Situatiilor economico-financiare si Raportului de activitate 
privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020;

∑ Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;

∑ Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
∑ prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;
∑ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare;
∑ MFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
∑ Prevederile OMFP nr. 166/2017 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, precum si pentru modificarea si 
completarea unor reglementari contabile;

∑ Prevederile OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea 
situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la 
unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte
contabile;

∑ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al României.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTARASTE:

Art. 1.Se aproba Raportul de audit, Situatiile financiar-contabile, Raportul de gestiune si Raportul de 
activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020 ale SC Primalex Proiect Tel SRL
Alexandria, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.



Art. 2.Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Societatii Comerciale Primalex Proiect Tel SRL Alexandria si compartimentelor de 
specialitate din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,

Ionela Cornelia ENE
CONTRASEMNEAZA         

Secretar general,
Alexandru-Razvan CECIU

Alexandria
Nr. 121 / 27 mai 2021





JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 12465 din 19.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de 

gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2020 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

Prin adresa nr. 26 din 19.05.2021 SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria a solicitat 

aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020. Solicitarea este insotita de Raportul 

de audit, Situatiile financiare anuale, Raportul de gestiune, Raportul de activitate al Consiliului de 

Administratie aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor.

Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta a fost facuta in conformitate cu 

dispozitiile urmatoarelor acte normative:

ÿ Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completarile 

ulterioare;

ÿ Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completarile ulterioare;

ÿ OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare;

ÿ OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

ÿ OMFP nr. 166/2017 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, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

reglementări contabile;

ÿ OMFP nr. 58/2021 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, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;

ÿ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 

136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun inițierea unui 



proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului

de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2020 la          

SC Primalex Proiect Tel SRL. 

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria 

vor intocmi Raportul de specialitate care, impreună cu intreaga documentație, vor fi prezentate

Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL

Nr. 12466 din 19.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de 

gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2020 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

Prin Referatul de aprobare nr. 12465 din 19.05.2021, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de 

audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind 

incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2020 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, avand in vedere prevederile  Legii nr. 

31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor 

acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;

2. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu moificarile si completarile ulterioare;

3. OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare;

4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei; 

5. OMFP nr. 166/2017 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, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor reglementări contabile;

6. OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare 

individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

7. OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii:

1. Venituri totale: 698 860 lei;

2. Cheltuieli totale: 689 912 lei;

a. Cheltuieli cu salarii 419 684 lei;

b. Cheltuieli cu contrib.asiguratorie de munca                      12 001 lei;

c. Amortizare                                                                          14 275 lei;

d. Cheltuieli consum materiale                                               34 155 lei;

- Cheltuieli materii prime si materiale consumabile :   7 262 lei;                                                           

- Alte cheltuieli materiale 23 799 lei;

- Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)                          3 094 lei;

e. Alte cheltuieli de exploatare                                             209 372 lei;

f. Cheltuieli financiare  426 lei;

3. Profit brut                                                                                8 948 lei

4. Impozit pe profit                                                                       1 360 lei

5. Profit net 7 588 lei.

La data de 31.12.2020 societatea nu  inregistreaza sold la contul Clienti ,  iar la Furnizori soldul 

este de 11 045 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat in suma de 10 511 lei este aferent salariilor pe luna 

decembrie 2020 si s-a achitat in luna ianuarie 2021. Societatea a inregistrat TVA de plata la 

31.12.2020 in suma de 39 463 lei, care s-a achitat in luna ianuarie 2021.

Profitul net al societatii pe anul 2020 in valoare de 7 588 lei, propunem a se repartiza dupa cum 

urmeaza:

1. rezerva legala 447 lei;

2. 50% sub forma de dividende asociatului Municipiul Alexandria ( 3 571 lei corespunzator  

aportului la capitalul social de 99,99%);

3. diferenta de 3 570 lei se repartizeaza la alte rezerve prevazute de lege.

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si 

aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea Raportului de audit, 



Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea 

exercitiului financiar la 31.12.2020 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

DIRECTIA  ECONOMICA DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL

Sef serviciu Mona RABOJ Director Executiv Postumia CHESNOIU


