ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017,
respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere al
S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L.
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.28 alin.(1) din Legea nr.82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.470/2018 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,
precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
- 36 alin.(4) lit.a) si art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand expunerea de motive a Primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de
catre serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si raportul comisiei pentru activitati
economico – financiare;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:
Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017 ale S.C.
SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L, respectiv bilantul contabil, contul de profit si
pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate, conform anexei ce face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Primarul, serviciile specializate ale
Primariei orasului Valenii de Munte si ale S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L.
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul
institutiei.
Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2017
SC SALUBRITATE-VALENII DE MUNTE SRL
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În conformitate cu prevederile legale cuprinse in:
Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modifcarile si completarile
ulterioare;
Legea nr.82/1991, Legea contabilitatii republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/ 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Lege nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.G.nr.11/2016 pentru modificarea și completarea O.G.nr.26/2013 privind intarirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale
sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
O.M.F.P. nr.470/2018 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.
Reglementarea juridica a proiectului de hotarare consta in prevederile art.57 alin.4 din Legea
nr.273/2006 conform caruia situatiile financiare anuale, inclusiv anexele se prezinta spre
aprobarea autoritatilor deliberative.
Transpunerea elementelor patrimoniale in bilant se realizeaza prin prelucrarea datelor din
conturii si balanta de verificare, fiind prezentate sub forma soldurilor conturilor sintetice la sfarsitul
exercitiului financiar. Inregistrarile din conturi sunt generate de operatii economico-financiare.
Fluxul de prelucrarea a datelor contabile parcurge urmatorul traseu: operatii economice – conturi –
balanta de verificare – bilant.
La intocmirea bilantului contabil au fost respectate principiile care sa-i asigure un continut real
si o functionare eficienta in procesul de administrare al patrimoniului.
Aceste principii sunt:
Principiul intocmirii bilantului pe baza informatiilor existente in documentele primare;
Principiul intocmirii bilantului pe baza informatiilor prelucrate de sistemul contabil;
Principiul intocmirii bilantului pe baza inventarierii patrimoniului;
Omogenizarea prin evaluarea elementelor patrimoniale;
Principiul continuitatii activitatii potrivit caruia societatea isi continua in mod normal functionarea.
De la infiintarea societatii si pana in prezent obiectivul principal al SC SALUBRITATE –
VALENII DE MUNTE SRL il reprezinta cresterea nivelului calitativ si cantitativ al serviciului de
utilitati publice si implicit al imbunatatirii conditiilor de viata, de munca si de locuire ale populatiei
orasului Valenii de Munte.
Prezentam in continuare rezultatele activitatii societatii pentru anul 2017 Situaţia veniturilor şi
cheltuielilor se prezintă astfel:
Cifra de afaceri la 31.12.2017 este in sumă de 1.110.894 lei.
Veniturile totale şi cheltuielile totale înregistrate la data de 31.12.2017 sunt următoarele:
VENITURI TOTALE:

1.118.099 lei

Venituri din exploatare
Venituri financiare
CHELTUIELI TOTALE:
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli financiare

1.113.385 lei
4.714 lei
lei
1.077.784 lei
0

Societatea a inregistrat la 31.12.2017 un profit contabil brut in suma de 40315 lei.
Raportul procentual pe principalele categori de cheltuieli efectuate au fost:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

Categorii de cheltuieli
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu rampa
Cheltuieli cu combustibilul
Cheltuieli aferenta utilaje
Cheltuieli cu redeventa, chirii
Cheltuieli cu amortizarea
Alte cheltuieli de exploatare

Valoare (lei)
634733
204380
64808
55359
49139
19094
50271

procent(%)
58.9
18.9
6,0
5.1
4.6
1.7
4,6

Ca o sinteză a activităţii societăţii la 31.12.2017 constatăm următoarele:
 activitatea anului 2017 s-a încheiat cu un profit contabil brut de 40.315 lei, valoarea
impozitului pe profit fiind de 6.128 lei, rezultand un profit net in valoare de 34.187 lei;
 la finele anului 2017 s-au constituit rezerve legale în valoare de 2.016 lei;
 nu avem cunoştinţă de încălcări ale prevederilor legale, asigurându-se menţinerea
conformităţii cu reglementările în vigoare, prin respectarea procedurilor şi instrucţiunilor
de lucru implementate în cadrul societăţii.

ADMINISTRATOR,
CRISTEA GABRIELA

CONTABIL SEF,
GHITESCU MARIETA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMARIA
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale
pentru exercitiul finaciar 2017, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere al
SC SALUBRITATE-VALENII DE MUNTE SRL
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
• Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modifcarile si completarile
ulterioare;
• Legea nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
• Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
• Lege nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• O.G.nr.11/2016 pentru modificarea și completarea O.G.nr.26/2013 privind intarirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale
sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
• O.M.F.P. nr.470/2018 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.
SC SALUBRITATE-VALENII DE MUNTE SRL, in conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului de finante publice nr.166/2017 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, precum și pentru modificarea
și completarea unor reglementări contabile si ale Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, a
prezentat spre aprobare situatiile financiare incheiate de catre societate la data de 31.12.2017.
Astfel, din datele cuprinse in Bilantul Contabil al SC SALUBRITATE-VALENII DE MUNTE SRL pentru
anul 2017, rezulta urmatoarele:






venituri totale
cheltuieli totale
profit brut
impozit pe profit
profit net

- 1.118.099 lei

- 1.077.784 lei
-

40.315 lei
6.128 lei
34.187 lei

Profitul contabil obtinut se propune a fi repartizat conform obligativității legale astfel:
 constituirea de rezerve legale: 2.016 lei
 profit contabil nerepartizat: 32.171 lei
Avand in vedere aceste considerente si fata de prevederile legale invocate mai sus, supun
atentiei si aprobarii proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare inheiate la data de
31.12.2017 de catre SC SALUBRITATE-VALENII DE MUNTE SRL.

PRIMAR,
CONSTANTIN FLORIN

