
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și 
Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația 
Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in vedere:
ÿ Referatul de aprobare nr. 10256/18.05.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
ÿ Raportul de specialitate nr. 10257/18.05.2020 alDirecției Economice și Direcției Juridic Comercial;
ÿ Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
ÿ Adresa nr. 1041/14.05.2020 a SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
ÿ Hotarârea nr. 11/11.05.2020 a Adunării Generale a Asociaților SC ASCE SRL privind aprobarea 

Situațiilor economico-financiare și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 
31.12.2019;

ÿ Hotarârea nr. 9/11.05.2020 a Consiliului de Administrație SC ASCE SRL privind aprobarea Situațiilor 
economico-financiare și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019;

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. 10/2019 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, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări 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.

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Raportul de audit, Situațiile financiar-contabile, Raportul de gestiune și Raportul de activitate 
privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, 
conform Anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății 
Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL si Direcției Economice din cadrul Primăriei 
municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier, CONTRASEMNEAZĂ

AUGUSTIN IOAN                                                                          Secretar general,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. _________/ 27 mai 2020



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 10256/18.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-

contabile, Raportului de gestiuneși a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului 

financiar la 31.12.2019

la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

Prin adresa nr. 1041/14.05.2020SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a 

solicitat aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a 

Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019. 

Solicitarea SC ASCE SRL este insotita de documentele a căror aprobare se solicită, respectiv 

Raportul de audit, Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere, Raportul de gestiune și Raportul de 

activitate al Consiliului de administratie aprobat de Adunarea Generală a Asociaților.

Analizând solicitarea mentionată am constatat ca aceasta este întemeiată pe dispozițiile 

următoarelor 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. 10/2019 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, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

reglementări 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 31.12.2019. la 

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL. 

Direcția Economicăși 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 DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL

Nr. 10257/18.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-

contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului 

financiar la 31.12.2019

la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

Prin Referatul de aprobare nr. 10256/18.05.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, 

Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea 

exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

I. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

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

31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, având în vedere prevederile  

legale aplicabile.

II. LEGALITATEA PROIECTULUI

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

acte normative:

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

completarile ulterioare;

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

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

și completările ulterioare;

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

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;



v 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;

v OMFP nr. 10/2019 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, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor reglementări contabile;

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

administrativ al României.

III. CONSIDERAȚII DE ORDIN ECONOMIC

Rezultatele activității financiar-contabile a societății ASCE SRL:

1. Venituri totale - din care: 6.812.937 lei

a. Venituri din exploatare                                                                                       6.760.355lei

b. Venituri financiare                                                                                                  52.582 lei

2. Cheltuieli totale – din care: 6.810.464 lei

a. Cheltuieli cu salarii 3.382.864 lei

b. Cheltuieli cu asigurări sociale                                                                                96.997 

lei

c. Cheltuieli consum materiale                                                                                2.378.519 

lei

d. Cheltuieli apă, canal, energie 149.761 lei

e. Cheltuieli convorbiri telefonice 28.859 lei

f. Cheltuieli cu impozite și taxe                                                                                   86.749 

lei

g. Servicii executate de terți                                                  372.789 

lei

h. Cheltuieli amortizare 305.229 lei

i. Alte cheltuieli 6.643 lei

3. Profit brut                                                  3.718 

lei

4. Impozit pe profit                                                                                                            1.277 

lei

5. Profit net 2.461 lei

La data de 31.12.2019 societatea înregistreaza la contul Clienți de încasat suma de 515.323 lei, 

iar la Furnizori de plata suma de 141.121 lei.



Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în suma de 68.275 lei 

este aferent salariilor pe luna decembrie și s-a achitat în luna ianuarie 2020. Societatea a înregistrat 

TVA de plata la 31.12.2019 în sumă de 123.824 lei, care s-a achitat în luna ianuarie 2020. 

Soldul contului de impozit pe profit este creditor în sumă de 1.277 lei și s-a achitat pe data de 

03.03.2020.

Avand în considerare că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre 

analizăși aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea aprobarea 

Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de 

activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, 

Construcții Edilitare SRL.

DIRECȚIA  ECONOMICĂ DIRECȚIA JURIDIC,COMERCIAL

Director executiv,                                                                       Director executiv,

GAFENCU HARITINA                                                            CHESNOIU POSTUMIA


































