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CATRE, 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Str. Dunarii nr. 139, Alexandria 

 

 

 

 In conformitate cu prevederile legale in vigoare, inaintam spre aprobare in sedinta ordinara din 

luna mai a Consiliului local al municipiului Alexandria Raportul de audit, Situatiile financiar-

contabile, Raportului de gestiune si Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

DIRECTOR, 

CRETU ANGHEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

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

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

31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 10724 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr. 10725  al Directiei Economice si Directiei Juridic, Comercial; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

• Adresa nr. 517/11.05.2018 a SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

• prevederile Hotararii nr. 3/14.05.2018  a Adunarii Generale a Asociatilor SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL privind aprobarea Situatiilor economico-financiare si Raportului de activitate 

privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2017; 

• prevederile Hotararii nr. 5/14.05.2018 a Consiliului de Administratie al SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL privind aprobarea Situatiilor economico-financiare si Raportului de activitate 

privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2017 

• prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile OMFP 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 şi pentru modificarea şi 

completarea unor reglementări contabile; 

• prevederile OMFP nr. 470/2018 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; 

• prevederile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

 

 



 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba Raportul de audit, Situatiile financiar-contabile, Raportul de gestiune si Raportul de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Societatii Comerciale 

Piete si Targuri Alexandria SRL si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

    Consilier,               

              DONCEA BOGDAN ALIN                                                  

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                                Secretar, 

                                                                                                                Jr. PURCARU IULIAN  

 

 

Alexandria 

Nr. ________ / 21 MAI 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 10724/11.05.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

    gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la  

   31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 Prin adresa nr. 517/11.05.2018 SC Piete si Targuri Alexandria SRL a solicitat aprobarea 

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

privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2017.  

Solicitarea este insotita de Raportul de audit, Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, 

Rportul de gestiune si Raportul de activitate al Consiliului de administratie. 

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

prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 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 şi pentru 

modificarea şi completarea unor reglementări contabile, prevederile OMFP nr. 1.802/2014 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate si prevederile OMFP nr. 470/2018 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, drept pentru care, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. 

(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun elaborarea de catre Directia economica, si Directia Juridic, comercial a unui proiect 

de hotarare cu privire la aprobarea Raprtului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de 

gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2017 pentru SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL, care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere 

si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 



 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ECONOMICA 

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

NR. 10725/11.05.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

                gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la  

                31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 10724/11.05.2018, 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 31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

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 

31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL, 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 modificarile si completarile ulterioare; 

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

completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

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

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. 

6. 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; 

7. OMFP nr. 470/2018 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 



III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 

Rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii: 

1. Venituri totale:       1.668.914  lei; 

2. Cheltuieli totale:      1.679.468  lei; 

a. Cheltuieli cu salarii                    968.147   lei; 

b. Cheltuieli cu asigurari sociale                                               240.456   lei; 

c. Cheltuieli consum materiale                                      123.521   lei; 

- Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile)                 80.967    lei;                                                           

- Cheltuieli combustibil                     19.876    lei; 

- Cheltuieli privind piese de schimb                            0   lei; 

- Cheltuieli privind obiectele de inventar        22.678   lei  

d. Cheltuieli apa, canal, energie           33.657   lei; 

e. Cheltuieli privind primele de asigurari                            0   lei; 

f. Cheltuieli convorbiri telefonice                        8.495 lei; 

g. Alte cheltuieli                                 40.351   lei; 

3. Profit brut                                                                                   -10.554   lei 

4. Impozit pe profit                                                                                   0   lei 

5. Profit net                                 -10.554   lei. 

La data de 31.12.2017 societatea inregistreaza la contul Clienti de incasat suma de 281.534  lei, iar la 

Furnizori de plata suma de 210.799  lei. 

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 297.535  lei este 

aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2018. Societatea a inregistrat TVA de 

recuperat la 31.12.2017 in suma de 0  lei.  

Soldul contului de impozit pe profit este debitor in suma de 0  lei rezultat in urma regularizarii impozitului 

pe tot anul 2107. 

 Profitul net al societatii pe anul 2017 in valoare de -10.554   lei, propunem a se repartiza dupa cum 

urmeaza: 

1. 50% sub forma de dividende asociatilor Municipiul Alexandria (0  lei corespunzator  aportului la 

capitalul social de 99,99997 % ) si  SC Transloc Prest SA (0  lei corespunzator aportului la capitalul social de 

0,00003 %). 

2. diferenta de 0  lei se repartizeaza la fondul de rezerva pentru actiuni proprii. 

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 31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

  

 DIRECTIA  ECONOMICA     DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

          Director executiv,                                                                       Director executiv, 

    GAFENCU HARITINA                                                               CHESNOIU POSTUMIA 


