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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

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 Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 11433/23.05.2019, 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 Piete si 

Targuri Alexandria 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 31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria 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. 1.802/2014pentru 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. 10/2019privind 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: 

1. Venituri totale:    1709.401lei; 

2. Cheltuieli totale:   1491.940lei; 

a. Cheltuieli cu salarii   945.595lei; 

b. Cheltuieli cu asigurari sociale       30.033lei; 

c. Cheltuieli consum materiale             112.924lei; 

- Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile)  lei;  98.889lei 

- Cheltuieli combustibil               14.033lei; 

- Cheltuieli privind piese de schimb   2lei; 

d. Cheltuieli apa, canal, energie               66.772lei; 

e. Cheltuieli privind primele de asigurari                 1.488lei; 

f. Cheltuieli convorbiri telefonice                12.189lei; 

g. Alte cheltuieli               322.939lei; 

3. Profit brut                                            217.461 lei 

4. Impozit pe profit                                             0lei 

5. Profit net   217.461  lei. 

La data de 31.12.2018 societatea inregistreaza la contul Clienti de incasat suma de 201.595,02 lei, iar la Furnizori de 

plata suma de 191.645,53lei. 



Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 31.265 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 3.942 

lei.  

Soldul contului de impozit pe profit este debitor in suma de 9.250 lei rezultat in urma regularizarii impozitului pe tot 

anul 2108. 

 Avand in vedere dispozitiile  

- pct. 421 (1) din Reglementarile… aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 care prevede: 

Repartizareaprofitului se efectuează înconformitate cu prevederilelegaleînvigoare. 

- art. 1 (1) din OG nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare care prevad: 

 Începând cu exercițiulfinanciar al anului 2001 la societățilenaționale, 

companiilenaționaleșisocietățilecomerciale cu capital integral saumajoritar de stat, precum și la 

regiileautonomeprofitulcontabilrămasdupădeducereaimpozitului pe profit se repartizează pe următoareledestinații, 

dacăprinlegispeciale nu se prevedealtfel: 

a) rezervelegale; 

b) acoperireapierderilorcontabile din aniiprecedenți; 

 c) alterezerveconstituite ca surseproprii de finanțare, aferenteprofituluirezultat din vânzări de active, respectiv, 

aferentefacilitățilorfiscale la impozitul pe profit 

d) alterepartizăriprevăzute de lege;  

e) până la 10% pentruparticipareasalariaților la profit 

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, încazulregiilorautonome, 

oridividendeîncazulsocietățilornaționale, companiilornaționaleșisocietățilorcomerciale cu capital integral saumajoritar de 

stat;  

g) profitulnerepartizat pe destinațiileprevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alterezerveșiconstituiesursaproprie 

de finanțare. 

Adunarea generala a actionarilor societatii comerciale PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL a hotarat 

repartizarea profitului net al societatii pe anul 2018 in valoare de 217.461.25 lei, dupa cum urmeaza: 

1. 100.697,62 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; 

2. 116.763,63 lei la alte rezerve reprezentand profitul reinvestit in anul 2018. 

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 Piete si Targuri 

Alexandria SRL. 
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