
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: Aprobarea Raportului de audit , a Situațiilor financiar-contabile , a Raportului  
de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului 

financiar la data de 31.12.2021 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar  SRL

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr.38.170 / 16.05. 2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.38.173 / 16.05. 2022 al Direcției Economice și Directiei 

Juridic Comercial ;
- adresa nr.38.169 /15.05.2022 a S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L Alexandria; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
-prevederile art.194 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu      

modificările și completările ulterioare ;
-prevederile OUG nr.109/2011 pvind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare ;
-prevederile OMFP nr.85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

- prevederile Hotărârii nr.5./ 13.05.2022 a Adunării Generale a Asociaților la SC Serviciul   
Sanitar Veterinar SRL;

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.d din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ .

In temeiul prevederilor art. 136 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(5) și ale art.96 alin.(1) lit.a 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se  aprobă Raportul de audit, Situațiile financiar- contabile, Raportul de gestiune și 
Raportul de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 ale S.C. Serviciul 
Sanitar Veterinar S.R.L Alexandria, conform anexelor nr.1,2,3,4 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 
transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Economice și S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier,                                                               Secretar General 

Ene Cornelia-Ionela                                             Alexandru -Razvan Ceciu 

Alexandria
Nr. 150 din 30 mai 2022



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 38.170 din 16.05. 2022

REFERAT DE APROBARE 

Priveste : aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile ,    
Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea 
exercitiului financiar la data de 31.12.2021 la S.C.Serviciul Sanitar 

Veterinar S.R.L 

SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL functioneaza ca intreprindere publica ce 
asigura gestiunea serviciului de administrare a domeniului public si privat al 
municipiului.

Prin adresa nr. 74 /16.05.2022 S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. a 
solicitat aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile , raportului de 
gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data 
de 31.12.2021.

Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala ,necesara 
si oportuna fiind facuta in conformitate cu 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 .OMFP nr.58/14.01.2021privind principalele aspecte legate de 
intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor 
contabile anuale a operatorilor economici la unitatile teritoriale ale 
Ministerului Finantelor Publice ;

5.OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ -teritoriale sunt 
actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 
majoritara ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

6.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ .



Propunerea de mai sus fiind legala,necesara si oportuna ,in conformitate cu 
prevederile art.136 alin.(1)din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , propun 
initierea unui proiect de hotarare 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 31.12.2021 la S.C. Serviciul Sanitar  
Veterinar S.R.L.

Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei 
Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate ,care impreuna cu 
intreaga documentatie ,va fi prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria 
pentru dezbatere si aprobare 

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN
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Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economica si 
Directia Juridic Comercial 
Nr.38.173 din 16.05.2022

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. 2021 la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL

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 31.12.2021 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 referatul de aprobare nr.38.170 / 16.05.2022 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 31.12.2021 la S.C.Serviciul.Sanitar  
Veterinar S.R.L.

Prin adresa nr.38.169/16.05.2022,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 31.12.2021 la 
S.C.Serviciul Sanitar  Veterinar S.RL.

Sustinerea din punct de vedere legal fundamentat conform urmatoarelor prevederi :
-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

- 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 85/26.01.2022 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 ;

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

1. Venituri totale       - 663.004 lei ;
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2. Cheltuieli totale - 635.855 lei  din care :
-cheltuieli cu materiale consumabile - 70.515 lei ;
-cheltuieli cu energia si apa  - 2.633 lei;

-cheltuieli cu personalul +CA - 469.007 lei ;
-cheltuieli cu contributia asig.de munca - 7.260 lei ;
-cheltuieli cu redevente,loc.de gest. - 2.678 lei;
-cheltuieli postale si taxe telec.       - 2.215 lei ;
-cheltuieli cu serviciile bancare        - 5.594 lei;
-cheltuieli cu impozite si taxe          - 2.741 lei ;

-cheltuieli cu amortizarea                - 2.436 lei ;
- alte cheltuieli de exploatare           - 66.588 lei ; 
- impozit pe profit                           - 4.188 lei.

3. Profit net   - 27.149 lei;
.

Profitul realizat in suma de 27.149 lei va fi repartizat conform prevererilor legale .
Fiind o activitate de prestari servicii ,cheltuielile cu personalul reprezinta 73,76% din totalul 

cheltuielilor societatii .
. La data de 31.12.2021 ,societatea nu are datorii restante catre bugetul de stat si bugetul 
asigurarilor sociale .

Fata de cele prezentate ,raportat la prevederile art.136 alin.(1)din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare ,consideram ca proiectul 
poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Alexandria,astfel ca 
propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarire 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 31.12.2021 la 
S.C.Serviciul  Sanitar Veterinar SRL.

Directia Economica Directia Juridic Comercial

DIRECTOR DIRECTOR

GAFENCU HARITINA                                       POSTUMIA CHESNOIU    


