
 

  

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 11140 din 21.05.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

de  

    gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului 

financiar la  

   31.12.2018 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria. 

 

 Prin adresa nr. 43 din 21.05.2019 SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria a solicitat 

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

Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018. Solicitarea este 

insotita de Raportul de audit, Situatiile financiare anuale, Raportul de gestiune, Raportul de 

activitate al Consiliului de administratie aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor. 

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. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile 

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si 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,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 31.12.2018 

pentru SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi 

supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 

 
 


