
 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA BUGET-FINANTE, TAXE SI IMPOZITE 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

NR. 13456 /18.05.2017 
 

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  

31.12.2016 ale SC TRANSLOC PREST  SRL ALEXANDRIA . 

 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 13455 /18.05.2017, 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 31.12.2016 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 31.12.2016 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. 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; 



 

 

 

III. CONSIDERATII  DE  ORDIN ECONOMIC 

Rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii  TRANSLOC PREST SRL la 31.12.2016: 

 

Veniturile au urmatoarea componenta: 

 

Venituri din servicii prestate 1.850.648 

Venituri din chirii 67.461 

Venituri din activitati diverse 3.512 

Venituri din prod.imob.corporale - 

Venituri din gratuitati transport 242.584 

Venituri din operatiuni de capital 5.400 

Venituri din alte activitati de expl. 100.023 

Venituri din dobanzi 6 

Venituri din sconturi obtinute 18 

TOTAL VENITURI 2.269.652 

 

Cheltuielile  au urmatoarea componenta :      

                 

Cheltuieli cu materialele auxiliare 9.057 

Cheltuieli cu combustibilul 626.337 

Cheltuieli cu piesele de schimb 55.169 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile 33.555 

Cheltuieli cu materiale de natura ob.inventar 475 

Cheltuieli privind materialele nestocate 194 

Cheltuieli cu energia si apa 20.375 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 62.544 

Cheltuieli cu redevente si chirii 6.317 

Cheltuieli cu primele de asigurare 92.280 

Cheltuieli cu pregatirea personalului 500 

Cheltuieli cu colaboratorii 2.100 

Cheltuieli cu comisioane, onorarii 3.000 

Cheltuieli cu reclama si publicitate 687 

Cheltuieli cu transportul de bunuri 732 

Cheltuieli cu deplasari, detasari 5.497 

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 7.867 

Cheltuieli cu serviciile bancare 2.180 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 17.119 

Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte 48.931 

Cheltuieli cu salariile personalului 826.820 

Cheltuieli privind asigurarile sociale 194.320 

Cheltuieli cu protectia mediului 120 

Alte cheltuieli de exploatare 11.171 

Cheltuieli privind investitiile financiare 14.000 

Cheltuieli privind dobanzile 11.915 

Cheltuieli financiare 181 

Cheltuieli cu amortizarea  162.282 

                    TOTAL  CHELTUIELI 2.215.725 



   

 

 

 REZULTAT CONTABIL LA 31.12.2016: 

                      TOTAL CHELTUIELI :2.215.725 

                      TOTAL VENITURI     : 2.269.652 

                                 REZULTAT       :  +  53.927 

 

    In luna aprilie 2016 societatea TRANSLOC a beneficiat de prevederile OUG 

44/2015 prin care s-au anulat dobanzile si penalitatile de intarziere in suma de 72.713 

lei prin DECIZIA  nr.11011/01.04.2016. 

 

La data de 31.12.2016 societatea inregistreaza la contul Clienti de incasat suma de 21.738 lei, iar 

la Furnizori de plata suma de 77.171  lei. 

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 37.172 lei 

este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2017.  

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 al administratorilor si a Raportului de activitate 

privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 ale SC  TRANSLOC PREST  SRL. 
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