ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017 al
S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L.
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.1 alin.(1) lit.a), c) si g) din O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile
nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat, precum si la regiile autonome nationale si societatile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.194 alin.(1) lit.a) din Legea societatilor nr.31/1990 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- 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;
Tinand cont de adresa nr.880/21.06.2018 a S.C.SALUBRITATE VALENII DE MUNTE
S.R.L. ;
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 repartizarea profitului net aferent anului 2017 in valoare de 34.187 lei al S.C.
SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L astfel :
2.016 lei rezerve legale ;
8.746 lei acoperirea pierderii contabile aferente anului 2014 ;
- 23.425 lei alte rezerve.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza 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.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mares Liliana
CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina
VALENII DE MUNTE, 28 iunie 2018.
NR.________.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
Serviciul Buget Finante ITL
Nr._____/21 iunie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind repartizarea profitului obtinut in anul 2017
de catre SC Salubritate Valenii de Munte SRL

Avand in vedere prevederile legale prevazute la art. 194, alin. 1 lit. a din Legea societatilor nr.
31/1990, republicata, cu modificarilre si completarile ulterioare si adresa . 880/21.06.2018 emisa de
SC Salubritate Valenii de Munte SRL;
Potrivit art. 1, alin. 1 din Ordonanta de Guvern nr. 64 /2001 privind repartizarea profitului la
societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat, precum si la regiile autonome, cu modificarilre si completarile ulterioare, profitul contabil rămas
după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale
nu se prevede altfel:
a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi cu exceptia pierderii contabile reportate
provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiara in economiile
hiperinflationiste», potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de
raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice
Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de
credit;
c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au
stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor
angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în
exerciţiul financiar de referinţă;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare putand fi redistribuit ulterior sub forma de dividende sau
varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome.
SC Salubritate Valenii de Munte SRL a intocmit situatiile financiare la 31 decembrie 2017 cu
respectarea prevederilor legale cuprinse in Legea contabilitatii nr. 82//1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anual consolidate, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Ordinulului 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 si s-au realizandu-se urmatorii indicatori:
- total venituri
1.118.099 lei
- total cheltuieli
1.077.784 lei
- profit brut
40.315 lei
- impozit pe profit
6.128 lei

- profit net

34.187 lei

Profitul net al societatii pe anul 2017 este in suma de 34.187 lei si propunem a se repartiza
dupa cum urmeaza:
2.016 lei – rezerve legale
8.746 lei - acoperire pierderi 2014
23.425 lei – alte rezerve
Drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului local proiectul de hotarare privind
repartizarea profitului obtinut in anul 2017 de catre SC Salubritate Valenii de Munte SRL

Intocmit,
Sef serviciu Buget Finante – Nitu Elena

EXPUNERE DE MOTIVE
privind repartizarea profitului obtinut in anul 2017
de catre SC Salubritate Valenii de Munte SRL
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- Art. 194, alin. 1 lit. a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarilre si
completarile ulterioare;
- Legea nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale si situatiile financiare anual consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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.
- Art. 1, alin. 1 din Ordonanta de Guvern nr. 64 /2001 privind repartizarea profitului la
societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat, precum si la regiile autonome, cu modificarilre si completarile ulterioare;
- Adresa nr. 880/21.06.2018 emisa de SC Salubritate Valenii de Munte SRL;
SC Salubritate Valenii de Munte SRL a intocmit situatiile financiare la 31 decembrie 2017, iar
la finele exercitiului financiar s-au realizat urmatorii indicatori:
- total venituri
- total cheltuieli
- 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 net al societatii pe anul 2017 este in suma de 34.187 lei si propunem a se repartiza
dupa cum urmeaza:
2.016 lei – rezerve legale
8.746 lei - acoperire pierderi 2014
23.425 lei – alte rezerve
Drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului local proiectul de hotarare privind
repartizarea profitului obtinut in anul 2017 de catre SC Salubritate Valenii de Munte SRL.

Primar,
Florin Constantin

