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                                       RAPORT DE SPECIALITATE 
 
               Priveste: aprobarea  raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 precum si 
a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite la 2013 

la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 
 

 
 
 
                1.NECESITATEA 
                 Prin expunerea de  motive nr. 12365/15.05.2014, Primarul municipiului 
Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu 
privire la aprobarea  raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 precum si 
a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite la 2013 la S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

 
 
                  Prin adresa nr.2099/14.05.2014, S.C. TR Administrare Imobile S.R.L.  
Alexandria a solicitat ca Primarul municipiului Alexandria sa dispuna a se initia un 
proiect de hotarare cu privire la  aprobarea  raportului de gestiune, a raportului 
cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 
precum si a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite la 2013 la S.C. 
TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 
 
               2.OPORTUNITATEA 
               Pentru incheierea exercitiului financiar aferent anului 2013 la S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., este necesara aprobarea  raportului de gestiune, 
a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 
2013 precum si  a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite la 2013 
la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 
 
                3.CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC 
                 Rezultatul activitatii financiar-contabile a societatii S.C. TR Administrare 
Imobile S.R.L. 
                 1 Venituri totale                                                    863700 
                 2 Cheltuieli totale                                                1296655 



                    a. Cheltuieli cu salariile                                     664806 
                    b. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala  208028 
                    c. Cheltuieli materiale                                         68100 
                    d. Cheltuieli (energie ,apa)                                  17870 
                    e. Alte cheltuieli 
                                      -amortizare                                          20810 
                                      -prestatii externe                               171194,48 
                                      - taxe si impozite                                10399,87 
 
               4.LEGALITATEA 
               Sustinerea din punct de vedere  legal a proiectului propus: 
               -prevederile art.36 alin(2) lit “a”  din Legea nr.215/23 aprilie 2001 a 
administratiei  publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
stabilesc atributii ale consiliului local cu privire la organizarea si functionarea 
societatilor comerciale de interes local; 
               - actul constitutiv al S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. Alexandria, 
intocmit in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede, printre atributiile 
adunarii generale, si pe aceea de a aproba situatia financiara anuala, de a examina, 
aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa ascultarea 
rapoartelor administratorilor si cenzorilor. 
             - art.194 alin.(1) lit.a din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale 
republicata  stabileste, printre atributiile adunarii generale a asociatilor, si pe aceea de 
a aproba situatiile financiare anuale; 
              - art.196 ind.1 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca, in cazul 
societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, acesta va exercita atributiile 
adunarii generale  a asociatilor societatii. 
                Avand in vedere ca propunerea prezentata s-a facut in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, se va intocmi  un proiect de hotarare cu privire la 
aprobarea  raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a 
contului de profit si pierdere pe anul 2013 precum si a raportului privind auditarea 
situatiilor financiare intocmite la 2013 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE 
S.R.L. la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. care, impreuna cu intreaga 
documentie, va fi  supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local  al municipiului 
Alexandria. 
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