
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: Aprobarea Raportului de audit , a Situațiilor financiar-contabile ,a Raportului  
de gestiune si a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului 

financiar la data de 31.12.2019 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar  SRL

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit in sedinta ordinară, 
avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.9.972/13.05.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.9.973/13.05.2020 al Direcției Economice si Direcției 

Juridic Comercial;  
- adresa nr.9.970/13.05.2020 a S.C. Serviciul ,Sanitar Veterinar S.R.L Alexandria; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
-prevederile art.194 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale ,republicata ,cu      

modificările si completările ulterioare ;
-prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice 

,cu modifiările si completările ulterioare ;
-prevederile OMFP nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unitațile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ;

- prevederile Hotăririi nr.3./12.05.2020 a Adunării Generale a Asociaților la SC Serviciul   
Sanitar Veterinar SRL;

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

In temeiul prevederilor art. 136 alin.(1),art.139alin.(1)si alin.(5)si ale art.96 alin.(1)lit.a din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ .

HOTĂRAȘTE

Art. 1. Se  aproba Raportul de audit, Situațiile financiar- contabile , Raportul de gestiune si 
Raportul de activitate privind incheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 ale S.C.Serviciul 
Sanitar Veterinar S.R.L Alexandria, conform anexelor nr.1,2,3,4 care fac parte integrantă din 
prezenta hotarâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria , prezenta hotărâre va fi 
transmisă  Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului
municipiului Alexandria, Direcției Economice si S.C.Serv.Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria 
pentru cunoaștere și punere in aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier,                                                               Secretar General 

Ioan Augustin Alexandru -Răzvan Ceciu 

Alexandria
Nr. ________ din 27.05.2020





JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr.9.972 din 13.05.2020

REFERAT DE APROBARE 

Priveste : aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile ,    
Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea 
exercitiului financiar la data de 31.12.2019 la S.C.Serviciul Sanitar 

Veterinar S.R.L 

SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL functioneaza ca intreprindere publica ce 
asigura gestiunea serviciului de administrare a domeniului public si privat al 
municipiului.

Prin adresa nr. 9.970/13.05.2020 S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. a 
solicitat aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile , raportului de 
gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data 
de 31.12.2019 .

Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala ,necesara 
si oportuna fiind facuta in conformitate cu 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 modificarile si 
completarile ulterioare ;

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

4 .OMFP nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de 
intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor
contabile anuale a operatorilor economici la unitatile teritoriale ale 
Ministerului Finantelor Publice ;

5.OG nr.26/2013 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 ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

6.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ .



Propunerea de mai sus fiind legala,necesara si oportuna ,in conformitate cu 
prevederile art.136 alin.(1)din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , propun 
initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea raportului de audit, a situatiilor 
financiar –contabile , a raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind 
incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2019 la S.C. Serviciul Sanitar  
Veterinar S.R.L.

Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei 
Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate ,care impreuna cu 
intreaga documentatie ,va fi prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria 
pentru dezbatere si aprobare 

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN
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Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economica si 
Directia Juridic Comercial 
Nr.9.973 din 13.05.2020

RAPORT  DE  SPECIALITATE

Priveste:   AprobareaRaportului de audit, a Situatiilor financiar –contabile ,a Raportului
de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea  exercitiului financiar  
la data de 31.12. 2019 la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL

1. Necesitatea
Proiectul de hotarire are ca scop aprobarea Raportului de audit ,Situatiilor financiar-

contabile ,Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului 
financiar la data de 31.12.2019 la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL,avind in vedere 
prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare .

Prin referatul de aprobare nr.9.972 /13.05.2020 Primarul municipiului Alexandria 
supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea  
raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a Raportului de 
activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 la S.C.Serviciul.Sanitar  
Veterinar S.R.L.

Prin adresa nr.9.970./13.05.2020,SC Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L a solicitat ca 
Primarul municipiului Alexandria sa dispuna a se initia un proiect de hotarare cu privire la 
aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile , a Raportului de gestiune si a 
Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar-contabil la 31.12.2019 la 
S.C.Serviciul Sanitar  Veterinar S.R.L.

2. Oportunitatea
Pentru incheierea exercitiului financiar aferent anului 2019 la  S.C.Serviciul Sanitar  

Veterinar S.R.L, este necesara aprobarea raportului de audit , a situatiilor financiar-contabile a 
Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar  la 
31.12.2019, conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la  societatile 
comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Legalitatea
Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus:

- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
- prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;
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-OUG109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ;

-Legea nr.82/1991 a contatabilitatii ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 3781/23.12.2019 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 ;
4.Consideratii de ordin economic :

Rezultatele activitatii financiar –contabile a SC Serviciul Sanitar –Veterinar SRL se 
prezinta astfel :

1. Venituri  totale       - 478.494 lei ;
2. Cheltuieli totale - 441.289 lei  din care :

-cheltuieli cu materiale consumabile - 53.479 lei ;
-cheltuieli cu energia si apa  - 4.487 lei;
-cheltuieli cu personalul                    - 308.586 lei ;
-cheltuieli cu amortizarea                  - 9.952 lei ;
- alte cheltuieli de exploatare             - 64.785 lei ; 

3. Profit      - 37.205 lei. 
Profitul realizat in suma de 37.205 lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din 
exercitiile financiare anterioare .
Fiind o activitate de prestari servicii ,cheltuielile cu personalul reprezinta 70% din totalul 
cheltuielilor societatii .
. La data de 31.12.2019 ,societatea nu are datorii restante catre bugetul de stat si bugetul 
asigurarilor sociale .

Luand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre 
analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare intocmit privind aprobarea   
raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile , a raportului de gestiune si a Raportului de 
activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2019 la S.C.Serviciul  
Sanitar Veterinar SRL.

Directia Economica Directia Juridic Comercial

DIRECTOR DIRECTOR

GAFENCU HARITINA                                       POSTUMIA CHESNOIU                



SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL
Str. Libertatii nr. 99, Alexandria, Teleorman
J34/404/2010, CUI RO27259199

HOTARARE
Priveste: aprobarea Situatiilor economico-financiare si a Raportului de gestiune    

privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019. 

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din 12.05.2020 in conformitate cu 
prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma 
analizarii ordinii de zi, avand in vedere :
● prevederile Capitolului V, art. 5.1 din Actul constitutiv al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL;
● prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
● prevederile OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privindsituatiile 
financiare anuale consolidate ; 
● prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
● prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare;
● prevederile OMFP 3781 / 23.12.2019 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;
● prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr.2 /12.05.2020 ;
In temeiul Capitolului V din Actul constitutiv al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL, cu 
unanimitate de voturi,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea economico-
financiara aferenta anului 2019.
Art.2. Se aproba raportul de audit asupra situatiilor financiare aferente anului 2019
Art.3 .Se aproba situatiile financiare anuale pe anul 2019 cu toate anexele sale 
Art.4 .Se aproba indicatorii de performanta realizati de membrii CA in anul 2019
Art. 5. Dl Gaina Rodica va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor legale privind 
aprobarea Consiliului Local  si raportarea catre Ministerul de Finante a documentelor aprobate 
prin prezenta hotarare.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
Municipiul Alexandria 

Prin dna Simulescu Adelina Mariana 
SC Transloc Prest SRL 

Prin dna Matei  Dumitra
Alexandria,
Nr.3 / 12.05. 2020



SCSERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL

Str. Libertatii nr. 99, Alexandria, Teleorman
J34/404/2010, CUI RO27259199

Aprobat AGA 

Dna Simulescu Adelina Mariana

Dna Matei Dumitra 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR  

privind incheierea exercitiului financiar pe perioada 01.01.2019-31.12.2019
la SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL.

SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL, cu sediul in Alexandria, str. Libertatii nr. 99, judetul 
Teleorman, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J34/404/2010, CUI RO 27259199, a desfăşurat 
in anul 2019 activitatile cuprinse in actul constitutiv, realizand următorii indicatori :

1. Venituri totale - din care: 478.494 lei;
a. Venituri din explatare                                    478.484 lei
b. Venituri financiare                                10 lei                                                           

2. Cheltuieli totale – din care: 441.289 lei;
- Cheltuieli cu salarii                          300.014 lei;
- Cheltuieli cu tichete de masa                                          1.822 lei;
- Cheltuieli  asiguratorii de munca 6.750 lei;
- Cheltuieli consum materiale         53.478,50 lei;

- Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile) 38.889 ,24 lei;                                                           
- Cheltuieli combustibil 14..589,26 lei;

-.Cheltuieli cu  energia si apa                                 4.487,27 lei;
-Cheltuieli cu intretinere si reparatii                                   9.404,11 lei ;
- Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii            2.398,03 lei;
-.Cheltuieli cu redevente ,locatii  de gestiune                  1.757,19 lei ;
-.Cheltuieli cu colaboratorii                   5.936 ,00 lei; 
- Cheltuieli  cu servicii bancare                3.390,22 lei;
- Alte cheltuieli cu serv.executate de terti        40.120,47 lei ;
-Cheltuieli de exploatere cu amortizarea imobiliz.             9.951,90 lei   

3. Cheltuieli cu impozite si taxe  1.780,0lei
4.Profit     37.205,0 lei.

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza la contul Clienti de incasat suma de 44.660 lei, iar la 
Furnizori de plata suma de 894 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 9.198 lei este 
aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in ianuarie 2020. 



La data de 31.12.2019 societatea are TVA de plata  in suma de 21.451 lei,suma ce a fost achitata in 
luna ianuarie 2020.

La data de 31.12.2019 ,societatea nu are datorii restante .
Soldul contului de impozit pe profit este debitor in suma de 946 lei rezultat in urma regularizarii 

impozitului pe tot anul 2016
Se vor avea in vedere si prevederile Capitolului III pct.6 –Nivelul si plata redeventei - din Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapin catre SC Serviciul Sanitar 
Veterinar SRL.
Capitolul III pct .6- Nivelul si plata redeventei
Art.9 -(1) Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redeventa lunara de 0,5% din 

valoarea facturii emisa catre delegatar platibila in 30 de zile de la data emiterii facturii.

(2) Plata redeventei se efectuieaza lunar in contul nr.RO66TREZ60621A300530XXXX deschis la 

Trezoreria Municipiului Alexandria pe numele concedentului sau prin casieria Directiei Buget Finante 

,Taxe si Impozite a Municipiului Alexandria .

(3) Plata redeventei se va efectua in baza unei facturi emisa de catre concedent pe suport de hartie .

(4) In cazul neplatii redeventei la termenele scadente stabilite prin prezentul contract,concedentul va 

percepe penalitati de intirziere calculate in cuantum de 1%pe luna sau fractiune de luna .

(5) La expirarea scdentei ,concesionarul este de drept in intirziere fara a fi necesara vreo formalitate 

prealabila in acest sens .

(6) In cazul neachitarii redeventei in termen mai mare de 90 de zile de la data scadentei ,prin simplul 

fapt al neexecutarii ,contractul este reziliat de plin drept,fara a fi necesara punerea in intirziere sau orice 

formalitate prealabila .

La data de 31.12.2019,societatea a realizat un profit in suma de 37.205 lei ,profit ce va fi repartizat 
pentru acoperirea piederilor din exercitiile financiare anterioare .

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetarilor contabile in 
vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale 
O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
ale OMFP 3.781/ 23.12.2019 - 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.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca
in anii precedentii;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – nu este cazul;
c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate în cursul 

exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al 
acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe 
care acestea o reprezintă;în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul 
şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi 
deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;



d) existenţa de sucursale ale entităţii – nu este cazul; Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu,pe teren 
precum si la punctul de lucru unde este situat adapostul pentru cainii fara stapin respectiv strada Dunarii 
nr.370 CT ZONA .

e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative 
pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:

- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – nu este cazul;
- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar 

– nu este cazul. Societatea practică tarife aprobate de Consiliul local 
Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în 
vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar; 
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de  plată a datoriilor.

In anul 2019 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociatilor. Pentru 
anul 2019 in cadrul entitatii nu sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea 
investitiilor cat si a cifrei de afaceri, trendul fiind totusi unul de usoara crestere in raport cu activitatea 
anului 2019. 

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu 
urmatoarele principii contabile:
1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal 
functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, 
înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp 
a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei:   Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii 
exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute 
ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi 
influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si 
cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de 
activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;  
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si 
pasive, altele decât cele permise de lege.
Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). 
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, 
sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.
Informatii privind salariatii:
a) S-au acordat indemnizatiile aprobate membrilor organelor de administratie.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de 
administratie, conducere ori supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere ori de supraveghere 
in timpul exercitiului.
d) salariati: 
- numar mediu de salariati la 31.12.2019: 6
- salarii platite, aferente exercitiului:300.014 lei



- cheltuieli asiguratorii de munca:  6.750 lei
-tichete de masa acordate              :1.822 lei 

Mentionam ca la data de 31.12.2019,societatea nu are datorii restante 
Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de 
reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare.  Contul de profit si pierdere reflecta fidel 
veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

Barbu  Alis Cristina  –Presedinte 

Burcea Florin            - Membru 

Gaina Rodica          - Membru 



S.C SERV.SANITAR VETERINAR SRL 

ALEXANDRIA 

JUD.TELEORMAN 

RAPORT DE  GESTIUNE

Privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12. 2019

Activitatea economico-financiara desfasurata de S.C. SEVICIUL SANITAR VETERINAR SRL 
in exercitiul financiar expirat este reflectata sintetic in Bilant ,Contul de Profit si Pierdere ,Date 
informative ,Situatia activelor imobilizate si Notele explicative  la situatiile financiare anuale cu 
respectarea  Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene ,aprobate prin OMF 
nr.1802/2014.

Societatea isi desfasoara activitatea in baza Legii nr.31/1990 republicata avind ca obiect 
principal de activitate -cod CAEN -7500.

La data de 31.12.2019 ,societatea a realizat venituri totale in suma de 478.494 lei fata 
de lei 481.540 cit a fost prevazut in BVC ,realizind un procent de 99,40 %.

Cheltuielile totale  realizate sunt in suma de  441.289 lei ,din care :

-cheltuieli cu materiale consumabile        - 53.478 lei ;

-cheltuieli cu energia si apa  - 4.487 lei ;

- cheltuielile cu personalul                 - 308.596 lei ;

- cheltuieli cu amortizarea                        - 9.952 lei ;

- alte cheltuieli de exploatare - 64.776 lei. 

Din veniturile realizate 82,6% reprezinta prestari servicii catre Primaria municipiului 
Alexandria , 0,97 %prestari servicii catre populatie deoarece a scazut puterea de cumparare a 
populatiei precum si 16,43 %  prestari servicii catre alti operatori economici.

Datorita faptului ca societatea are ca obiect de activitate - prestari servicii- din chetuielile 
realizate 70 % reprezinta cheltuielile cu salariile si contributiile aferente .



La finele anului ,societatea nu inregistreaza datorii restante catre bugetul statului  si 
bugetul asigurarilor sociale .  

Activitatea societatii  a fost profitabila pe parcursul anului 2019, realizind un profit in 
suma de 37.205 lei ,profit ce va fi repartizat pentru acoperirea piederilor din exercitiile 
financiare anterioare .

Referitor la inregistrarea documentelor contabile in contabilitate ,societatea a folosit 
forma de inregistrare ,,maestru –sah “, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata 
,bazindu-se pe principiul prudentei .

Mentionez ca la determinarea rezultatelor financiare nu s-au efectuat compensari intre 
posturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere .

DIRECTOR INTOCMIT 

GAINA RODICA PUIA CONSTANTA 



SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL

STRADA LIBERTATII NR.99 ALEXANDRIA ,JUD.TELEORMAN 

J34/404/2010 ,CUI –RO27259199

Nr.  /  2020

C A T R E 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Str.Dunarii nr.139 ,Alexandria 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare,inaintam spre aprobare in sedinta
ordinara din data de 27.05.2020 a Consiliului local al municipiului Alexandria : Raportul de 
audit ,Situatiile  financiar-contabile ,Raportul de gestiune si Raportul de activitate privind 
incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2019 ale SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL.

DIRECTOR 

GAINA RODICA 


