
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 
31.12.2020 ale SC TRANSLOC PREST  SRL Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 12624/20.05.2021 a Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul de specialitate nr. 12625/20.05.2021 al Directiei economice si Directiei Juridic 

Comercial ;
∑ Adresa nr. 12623/20.05.2021 a S.C. TRANSLOC PREST  S.R.L.;
∑ Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
∑ 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 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile 

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
∑ prevederile OMFP nr. 58/2021 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 nr. 2 / 10.05.2021 a Adunarii Generale a Asociatilor SC TRANSLOC 
PREST SRL privind aprobarea Raportului de audit , a Situatiilor financiar- contabile anuale, a
Raportului administratorilor si Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 
31.12.2020;

∑ 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 Administratorilor si 
Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020 ale SC TRANSLOC 
PREST SRL, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei 
economice si Directiei Juridic Comercial ,Societatii Comerciale TRANSLOC PREST SRL, pentru 
cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,       CONTRASEMNEAZA

Ionela Cornelia Ene Secretar General,
Alexandru-Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 12624 / 20.05.2021

REFERAT DE APROBARE

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

Gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea 

exercitiului financiar la   31.12.2020 ale SC  TRANSLOC PREST  SRL.

Prin adresa nr. 12623/20.05.2021 SC TRANSLOC PREST  SRL a solicitat aprobarea 

Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune al administratorilor si a 

Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020. Solicitarea SC 

TRANSLOC PREST SRL este insotita de Raportul de audit, Raportul de gestiune al Consiliului de 

administratie si Raportul de Activitate al directorului aprobate de Adunarea Generala a Asociatilor, 

Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Notele explicative la situatiile financiare .

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 si prevederile OMFP nr. 58/2021 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, 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 Directiei Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, 

Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate 

privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020 pentru SC TRANSLOC PREST 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. 12625/20.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste:

- aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune al 

administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la  

31.12.2020 ale SC TRANSLOC PREST  SRL ALEXANDRIA .

Prin Referatul de aprobare nr. 12624/20.05.2021, 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 al administratorilor si a Raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020 ale SC  TRANSLOC PREST  SRL.

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului 

financiar la 31.12.2020 ale SC TRANSLOC PREST  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 moificarile 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. 58/2021 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;



III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii  TRANSLOC PREST SRL la 31.12.2020:

Veniturile au urmatoarea componenta:

Venituri din servicii prestate 334.482
Venituri din chirii 189.053
Venituri din subventii 107.040
Venituri din alte activitati de expl. 2.526
Venituri din dobanzi 8

TOTAL VENITURI 634.108

Cheltuielile  au urmatoarea componenta :     

Cheltuieli cu combustibilul 160.402
Cheltuieli cu piesele de schimb 31.754
Cheltuieli cu alte materiale consumabile 12.109
Cheltuieli cu materiale de natura ob.inventar 8.196
Cheltuieli cu energia si apa 27.094
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 4.989
Cheltuieli cu redevente si chirii 970
Cheltuieli cu primele de asigurare 23.082
Cheltuieli cu colaboratorii 86.208
Cheltuieli cu reclama si publicitate 384
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 2.560
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 2.205
Cheltuieli cu serviciile bancare 2.513
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 17.217
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte 87.473
Cheltuieli cu salariile personalului 458.837
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pt.munca 12.262
Cheltuieli de explotare cu amortizarea 6.009
Alte cheltuieli de exploatare -454

TOTAL  CHELTUIELI 944.396

REZULTAT CONTABIL LA 31.12.2020:
TOTAL CHELTUIELI :944.396
TOTAL VENITURI     : 634.108

REZULTAT       : - 310.288

La data de 31.12.2020 societatea inregistreaza la contul Clienti de incasat suma de 67.490 lei, 

iar la Furnizori de plata suma de 45.876 lei.



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

339.462lei.

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 la 31.12.2020 , Raportului de gestiune al administratorilor si a 

Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020 ale SC  TRANSLOC 

PREST  SRL Alexandria.

DIRECTIA  ECONOMICA, DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL,

HARITINA GAFENCU           ROXANDRA  POSTUMIA  CHESNOIU


