
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de
Gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la
31.12.2019 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 10143 din 15.05.2020 a Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul de specialitate nr. 10144 din 15.05.2020 al Directiei Economice si Directiei Juridic, 

Comercial;
∑ Adresa nr. 37 din 15.05.2020 a SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria;
∑ Prevederile Hotararii nr. 05 din 12.05.2020 a Adunarii Generale a Asociatilor SC Primalex 

Proiect Tel SRL Alexandria privind aprobarea Situatiilor economico-financiare si Raportului de 
activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019;

∑ Prevederile Deciziei nr. 03 din 29.03.2020 a Consiliului de Administratie al SC Primalex Proiect 
Tel SRL Alexandria privind aprobarea Situatiilor economico-financiare si Raportului de activitate 
privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019;

∑ 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. 10/2019 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 Publice, precum si pentru modificarea si 
completarea unor reglementari 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 31.12.2019 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,

Augustin IOAN CONTRASEMNEAZA         
Secretar general,

Alexandru-Razvan CECIU

Alexandria
Nr. ________ / 27 mai 2020
















































































