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Aprobat AGA:

Nr. 50 din 10.05.2022

Gacichevici Anne Marie

Rotaru Sorin Paul

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

Societatea PARC INDUSTRIAL ALEXANDIRA este o persoană juridică română, iar ca 

formă de proprietate este societate comercială cu raspundere limitată (S.R.L.), cu capital social 

român, integral de stat. Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J34/429/2017,

codul unic de înregistrare nr. 37852044 și sediul social în Str. Dunarii, nr. 282, Bl. GA4, Sc. A, 

Ap.2, Alexandria, Teleorman. Societatea nu are filiale, sucursale sau întreprinderi asociate.

Obiectul principal de activitate este: activități ale organizațiilor economice și 

patronale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL este administrată de un Consiliu de 

Administrație format din patru membri și cu delegarea atribuțiilor de conducere unui 

administrator, respectiv domnul Neacșu Ionuț, pentru această calitate fiind remunerat. 

mailto:parcindustrialaexandria@yahoo.com
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În timpul exerciţiului nu s-au acordat avansuri și credite  administratorului.

La sfarsitul anului 2021, societatea a avut un salariat.

Pe parcursul anului 2021, societatea nu a desfășurat activitatea corespunzătoare obiectului 

principal de activitate, urmând să facă demersurile necesare în acest sens. 

Consiliul de Administrație s-a întrunit periodic în sedințe potrivit prevederilor Legii nr. 

31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile 

Actului Constitutiv, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de AGA privind 

dezvoltarea și eficientizarea activității. Totodata, a supravegheat performanțele operaționale și 

financiare ale conducerii executive asigurată de domnul Neacșu Ionuț – director al S.C. PARC 

INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L..

Consiliul de Administrație a urmărit realizarea programului de activitate propus pentru anul 

2021, execuția Bugetului de venituri și cheltuieli. Consiliul de Administrație a emis Hotărâri care 

conțin măsuri privind administrarea societății ce vizează toate activitățile desfășurate, respectiv 

resurse umane, activitatea economico-financiară.

Obiectivele pe care membrii Consiliului de Administratie și le-au propus și pe care le-au atins 

în perioada ianurie-decembrie 2021, sunt urmatoarele:

∑ Au fost aprobate Raportul de activitate al SC Parc Industrial Alexandria pe anul 2020; 

∑ A fost înaintat spre analiză și aprobare de catre AGA, Raportul Anual al Consiliului de 

Administratie si Directorului SC Parc Industrial Alexandria cu privier la gradul de 

indeplinire a obiectivelor propuse.

∑ A fost aprobata Procedura de licitatie, necesara pentru achizitia publica de elaborare a 

Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, Verificarea Tehnica de Calitate a Proiectului 

Tehnic si a Detaliilor de Executie, Documentatiile Tehnice necesare pentru obtinerea 

Avizelor, Acordurilor si Autorizatiilor, precum si asistenta tehnica din partea 

proiectantului, pe parcursul derularii lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Realizare 

Proiect tehnic Parc Industrial Alexandria”
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∑ A fost aprobata prezentarea Raportului procedurii de atribuire pentru prestarea serviciilor 

de elaborare a  Proiectului Tehnic si Detalii de Executie, Verificare Tehnica de Calitate a 

Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, Documentatiilor Tehnice necesare pentru 

obtinerea Avizelor, Acordurilor si Autorizatiilor, precum si asistenta tehnica din partea 

proiectantului, pe parcursul derularii lucrarilor pentru obiectivul de investitii „ Realizare 

Proiect tehnic Parc Industrial Alexandria”.

∑ A fost înaintat spre analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021

al societății Parc Industrial Alexandria SRL.

∑ Au fost avizate și aprobate, situațiile financiar-contabile privind încheierea exercițiului 

financiar pentru anul 2020 și raportul de activitate pe anul 2020 al societății.

∑ A fost inițiată operațiunea de majorare a capitalului social al societății cu suma de 130.000 

lei având drept scop asigurarea surselor de finanțare necesare în vederea achizitiei Serviciilor de 

PR, Publicitate si Organizare Evenimente de Promovare pentru promovarea Parcului Industrial, 

catre Ambasade, Misiuni Economice, Camere de Comert straine, reprezentative pentru profilul 

Parcului Industrial. Prin activitati precum: înscrierea țn Camerele de Comerț Internaționale, 

organizarea de conferințe, întâlniri lucrative, vizite în teren cu potențiali investitori români și 

străini, precum și organizarea de întalniri cu ambasadori sau reprezentanți ai misiunilor 

străinerealizării obiectivului principal, capital ce a fost vărsat efectiv de către UAT Municipil 

Alexandria.

∑ Pentru obiectivul principal propus, înființarea și construirea unui Parc Industrial în 

localitatea Alexandria, după realizarea Studiului de Fezabilitate, următorul pas este realizarea 

Proiectului Tehnic, astfel, începând cu luna ianuarie 2021, a fost demarată procedura pentru 

achiziția publică de servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție, 

Verificarea Tehnică de Calitate a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție, Documentațiile 

Tehnice necesare pentru obținerea Avizelor, Acordurilor și Autorizațiilor, precum și asistența 

tehnică din partea proiectantului, pe parcursul derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții 

“Realizare Proiect Tehnic Parc Industrial Alexandria”.  

În acest sens, au fost întocmite Caietul de sarcini, precum și toate formularele pe care acesta le 

conține; a fost întocmită și aprobată în Consiliul de Administrație al societății, Procedura de 
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licitație, Caietul de sarcini și documentele de licitație; au fost formulate răspunsuri la 

clarificările solicitate de ofertanți; s-au analizat dosarele ofertanților, s-au solicitat clarificări 

unde a fost cazul și au fost întocmite procesele verbale în urma fiecărei activități din procedură; 

au fost întocmite raportul procedurii, fișele individuale de punctaj și comunicarea rezultatului 

procedurii de atribuire.  În urma finalizarii achizitiei contractului privind realizarea Proiectului 

Tehnic, conducerea societății, a fost în legătură permanentă cu reprezentanții societății 

contractate, oferind informațiile și documentațiile necesare pentru realizarea obiectului 

contractului, în sensul acesta au fost întreprinse întâlniri și deplasări, ori de cate ori a fost 

necesar.

∑ Ca urmare a modificărilor de majorare de capital, a fost necesară completarea și actualizarea 

Actului Constitutiv al societății și depunerea în forma actualizată a acestuia la oficiul registrului 

comertului, spre a fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Precizăm că nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între membrii Consiliului de 

Administrație și conducerea executivă.

În cadrul S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. este implementat un sistem 

coerent și eficient de control intern. Controlul intern este formalizat prin proceduri și instrucțiuni 

scrise cu privire la inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, politicile si procedurile 

contabile aplicabile, controlul financiar preventiv, gestionarea documentelor financiar-contabile. 

Procedurile de control intern se aplică pe tot parcursul desfășurării operațiunilor societății, astfel:

- Anterior realizării operațiunilor, cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli;

- În timpul realizării operațiunilor: încheiere contracte, derularea lor, încasarea creanțelor, plata 

furnizorilor, salarizarea personalului, impozite și taxe etc;

- După finalizarea operațiunilor, când se urmărește analiza rentabilității, conformitatea sau 

eventualele disfuncționalități care trebuie corectate.
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La data de 31.12.2021, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 1.191.000 lei și 

aparține celor doi asociați astfel:

- SC ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE SRL - aport 

la capital: 10 lei

- MUNICIPIUL ALEXANDRIA - aport la capital: 1.190.990 lei.

Societatea comercială PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA încheie anul 2021 cu 

următoarele rezultate:

-lei-

- venituri din exploatare 0

- cheltuieli de exploatare   283.926

- venituri financiare   0

- cheltuieli financiare 0

- rezultat curent- pierdere 283.926

- impozit pe profit 0

- rezultat net al exercitiului- pierdere 283.926

Cifra de afaceri aferentă anului 2021, în sumă de 0 lei, este datorată faptului că nu s-au realizat 

venituri nici din activităţile cuprinse în obiectul principal de activitate, nici din activitățile cuprinse 

în obiectele de activitate secundare.
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În conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administrație al societăţii propune spre 

aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, ca pierderea societăţii, în sumă de 283.926,47 lei, 

realizată în anul 2021, să fie acoperită din profiturile exercițiilor următoare.

În cursul anului 2021, societatea nu a efectuat reevaluări ale elementelor de activ şi pasiv ale 

societăţii.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii a fost organizată 

și efectuată conform normelor O.M.F.P nr. 2861/2009.

Pentru activitatea desfăşurată în cursul anului 2021, societatea a calculat şi a înregistrat în 

evidenţa contabilă, conform prevederilor legale în materie, impozite, taxe şi contribuţii datorate 

bugetului general consolidat al statului în sumă de 69.828 lei.

La 31.12.2021 societate figurează cu un debit în valoare de 5.850 lei reprezentand impozite, 

taxe si contribuții aferente lunii decembrie și/sau trimestrului IV 2021, având termen de plată în 

anul 2022.

Principalii indicatori economico-financiari înregistraţi de societate în anul 2021 se prezintă 

astfel:

- Lichiditatea curentă (indicatorul capitalului circulant) 0;

- Lichiditatea imediata :0

- Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor: 0;

- Viteza de rotaţie a activelor totale:0

- Rentabilitatea capitalului angajat (reprezintă profitul pe care îl obţine societatea 

din banii investiţi în afacere): 0

Evidenţa contabilă a societăţii a fost condusă în mod corect şi la zi, respectându-se prevederile 

Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale

O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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De asemenea, întocmirea bilanţului contabil la 31.12.2021 şi a contului de profit şi pierdere 

pentru anul 2021 s-a efectuat cu respectarea regulilor şi principiilor de bază, prevăzute de Legea 

contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare şi ale OMFP nr.

58/2021 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, astfel încât soldurile înscrise în 

bilanț corespund cu soldurile conturilor sintetice, iar sumele înscrise în contul de profit și pierdere 

corespund cu rulajele conturilor de venituri și cheltuieli și contului de rezultate, fiind preluate din 

balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2021.

Elementele patrimoniale au fost exprimate doar în moneda naţională.

Contul de profit şi pierdere reflectă corect şi fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele 

financiare realizate de societate în cursul anului 2021.

Situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, modificărilor 

capitalului propriu.

În anul 2021 nu au existat abateri de la principiile contabile, situaţiile financiare fiind întocmite 

pe baza convenţiei costului istoric.

Evaluarea posturilor din situaţiile financiare s-a efectuat în conformitate cu următoarele 

principii, metode şi tratamente contabile:  

Principii contabile

Principiile contabile pe baza cărora s-a efectuat evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile

financiare ale anului 2021 sunt următoarele:

- Principiul continuităţii activităţii

Societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra 

în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

- Principiul permanenţei metodelor
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Aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea şi prezentarea 

în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor 

contabile.

- Principiul prudenţei

S-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor în valoare a activelor 

şi de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul 

exerciţiului financiar încheiat.

- Principiul contabilitățtii de angajamente

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și 

evenimentele s-au produs și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile 

financiare.

- Principiul intangibilităţii

Bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului 

precedent.

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat 

separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

- Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce 

reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia compensărilor între active şi 

pasive admise de Standardele Internaţionale de Contabilitate.

- Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilant și din contul de profit și pierdere 

ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză

Evenimentele și operațiunile economico-financiare au fost evidențiate în contabilitate așa cum 

acestea s-au produs, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care au stat 

la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare sunt în concordanță cu 

realitatea.

- Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție
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Elementele prezentate în situațiile finaciare s-au evaluat pe baza principiului costului de 

achiziție sau al costului de producție.

- Principiul pragului de semnificație

Societatea se poate abate de la cerințele referitoare la prezentările de informații și publicare, 

atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Metode contabile 

- Moneda de prezentare

Situaţiile financiare sunt prezentate în  lei. 

Tratamente contabile aplicate

Principalele tratamente contabile adoptate la întocmirea situaţiilor financiare sunt  

prezentate mai jos.

- Stocuri

Stocurile sunt evaluate la intrarea în patrimoniu la valoarea contabilă, care reprezintă costul 

de achiziție. La ieșirea din patrimoniu sau la darea în consum, stocurile sunt evaluate la valoarea 

de intrare, prin utilizarea metodei FIFO.

- Creanţe

Conturile de clienţi şi alte creanţe sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea lor recuperabilă.

- Casa şi conturi la bănci

Disponibilul include numerarul în casă şi bănci în lei.

Informații privind salariații

a) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor 

de administrație, conducere ori supraveghere.

b) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administratie, conducere ori de 

supraveghere în timpul exercitiului.

c) salariați: 

- număr de salariați la 31.12.2021:  un salariat contract individual și un contract de mandat
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- salarii plătite, aferente exercitiului – 159.603 lei, din care:

- 51.577 lei aferente contractului individual de munca;

- 108.026 lei aferente contractului de mandat.

- cheltuieli cu asigurarile și protecția socială: 3.593lei.

În vederea consolidării poziţiei societăţii pe piaţă, administratorii societăţii vor stabili pentru 

urmatoarea perioadă obiective care să orienteze activitatea personalului societăţii în următoarele 

direcţii:

- realizarea dreptului de creanţă al societăţii de la debitori, astfel încât societatea să aibă

asigurate disponibilităţile necesare achitării datoriilor la termenele de plată în vederea evitării plăţii 

de dobânzi şi penalităţii;

- pentru activitatea din anul în curs, când este previzibilă menţinerea instabilităţii                                

economice şi limitarea resurselor financiare ale agenţilor economici, să se manifeste prudenţă, în 

sensul ca, în contracte, să se prevadă forme de asigurare anticipată a plăţii lucrărilor executate şi 

produselor livrate, prin avansuri, acreditive, scrisori de garanţie bancară sau alte instrumente 

financiare cu acoperire certă, spre a preveni riscul atragerii societăţii în blocajul financiar;

- orientarea conducerii executive a societăţii de a acoperi capacitatea acesteia, prin contracte 

de prestări servicii şi/sau de livrări de bunuri, încheiate cu noi firme beneficiare.

În legătură cu întocmirea situaţiilor financiare anuale, ţinem să precizăm faptul că politicile 

contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, situaţiile financiare 

anuale oferind o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 

referitoare la activitatea desfăşurată, persoana juridică desfăşurându-şi activitatea în condiţii de 

continuitate. 

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor 

prevazute de reglementarile în vigoare, pe baza balanței de verificare.  Contul de profit și pierdere 

reflectă fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Având în vedere cele prevăzute mai sus și raportul de audit, în conformitate cu prevederile 

art. 191, alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și prevederile Actului Constitutiv al societății, propunem Adunării 



11

Generale a Asociaților aprobarea prezentului raport de gestiune și aprobarea situațiilor 

financiare pentru anul 2021 ale S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., respectiv 

bilantul, contul de profit și pierdere anexate, cu documentele aferente, propunerea de acoperire a 

pierderii și scăderea de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

MEMBRII

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Presedinte: Iotu Mihail Lucian

Membrii: Chesnoiu Postumia Roxandra

Neacșu Ionuț

Ciobanu Bogdan Florentin


