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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 Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 

 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 11148/21.05.2019, 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 31.12.2018 ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare 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 

31.12.2018 ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare 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. 10/2019 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 ASCE SRL: 

1. Venituri totale -   din care:                  6.263.772 lei 

a. Venituri din exploatare                                                       6.228.867 lei 

b. Venituri financiare                                                                   34.905 lei 

2. Cheltuieli totale – din care:       5.867.718 lei 

a. Cheltuieli cu salarii        2.764.111 lei 

b. Cheltuieli cu asigurari sociale                                                 93.676 lei 

c. Cheltuieli consum materiale                                              1.845.610 lei 

- Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile)           1.452.553 lei                                                           

- Cheltuieli combustibil                    342.423 lei 

- Cheltuieli privind piese de schimb         50.634 lei 

d. Cheltuieli apa, canal, energie          94.842 lei 

e. Cheltuieli privind primele de asigurari                      8.817 lei 

f. Cheltuieli convorbiri telefonice                     32.429 lei 

g. Cheltuieli cu impozite si taxe                                                 87.648 lei 

h. Servicii executate de terti                                                     735.840 lei 

i. Cheltuieli amortizare          189.956 lei 

j. Alte cheltuieli            14.739 lei 

3. Profit brut                                                                                  396.054 lei 

4. Impozit pe profit                                                                          64.115 lei 

5. Profit net            331.939 lei 

La data de 31.12.2018 societatea inregistreaza la contul Clienti de incasat suma de 245.105 lei, iar 

la Furnizori de plata suma de 102.647 lei. 

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 73.172 lei 

este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2019. Societatea a inregistrat 

TVA de plata la 31.12.2018 in suma de 82.151 lei, care s-a achitat in luna ianuarie 2019.  

Soldul contului de impozit pe profit este creditor in suma de 59.672 lei si s-a achitat pe data de 

22.03.2019. 



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 31.12.2018 ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 
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