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Judetul Teleorman 

Municipiul Alexandria 

Directia Economica si  

Serviciul Juridic Comercial  

Nr.11.311 din 22.05.2019 

                                                                                                                              

                                                                                                                                

                                                  

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 

     Priveste:   AprobareaRaportului de audit, a Situatiilor financiar –contabile ,a Raportului 

                         de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea  exercitiului financiar   

                         la data de  31.12. 2018  la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL 

                    

 1. Necesitatea 

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

contabile ,Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului 

financiar la data de 31.12.2018 la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL,avind in vedere 

prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata ,cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

 Prin expunerea de motive nr.11.310 /22.05.2019  Primarul municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea  

raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a Raportului de 

activitate  privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 la S.C.Serviciul.Sanitar  

Veterinar S.R.L. 

 Prin adresa nr.11.309/22.05.2019,SC Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L a solicitat ca 

Primarul municipiului Alexandria sa dispuna a se initia un proiect de hotarare cu privire la 

aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile , a Raportului de gestiune si a 

Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar-contabil la 31.12.2018 la 

S.C.Serviciul Sanitar  Veterinar  S.R.L. 

 

2.  Oportunitatea 
Pentru incheierea exercitiului financiar aferent anului 2018 la  S.C.Serviciul Sanitar  

Veterinar S.R.L, este necesara aprobarea raportului de audit , a situatiilor financiar-contabile a 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate  privind incheierea exercitiului financiar  la 

31.12.2018, conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la  societatile 

comerciale republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

3. Legalitatea 
  Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus: 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. ''a'' din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

      republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilesc atributii ale consiliului     

       local cu privire la organizarea si functionarea societatilor comerciale de interes local; 



2 

 

     - prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu   

       modificarile si completarile ulterioare; 

     -OUG109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si   

      completarile ulterioare ; 

     -Legea nr.82/1991 a contatabilitatii ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;  

     - OMFP 10/10.03.2019 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 ; 

4.Consideratii de ordin economic : 

        Rezultatele activitatii financiar –contabile a SC Serviciul Sanitar –Veterinar SRL se 

prezinta astfel : 

1. Venituri  totale                                      -  407.093 lei ; 

2. Cheltuieli totale                                    -  461.006 lei  din care : 

         -cheltuieli cu materiale consumabile -  50.274 lei ; 

         -cheltuieli cu energia si apa               -    7.485 lei; 

        -cheltuieli cu personalul                    - 342.556 lei ; 

        -cheltuieli cu amortizarea                  -    9.952 lei ; 

    - alte cheltuieli de exploatare             -   50.739 lei ;  

3. Pierdere                                                 -   53.913 lei.  

Fiind o activitate de prestari servicii ,cheltuielile cu personalul reprezinta 84,15% din 

totalul cheltuielilor societatii .          

. La data de 31.12.2018 ,societatea nu are furnizori neachitati si nici nu are datorii restante 

catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale . 

 Luand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre 

analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare intocmit privind aprobarea   

raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile , a raportului de gestiune  si a Raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2018 la S.C.Serviciul  

Sanitar Veterinar SRL. 
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