
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

                             

PROIECT DE HOT ĂRÂRE 
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale 

S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2014 
 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a  Primarului  comunei  Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil; 
• Raportul S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. nr. 80 din 22.09.2015; 
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
• Prevederile din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completatile ulterioare; 
• Prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
• Prevederile din Ordinul nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea 

situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la autoritatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice; 

• Prevederile art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

• Prevederile art. 12, alin. (2), lit. g) din Actul Constitutiv al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., 
aprobat prin H.C.L. nr. 22/28.07.2011; 
 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. 1) Se aproba situatiile financiare anuale ale S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. 
incheiate la 31 decembrie 2014, prevazute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  2) Pierderea neta in suma de 355.619 lei va fi acoperita din profitul obtinut in exercitiile 
financiare viitoare. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre S.C. Întreținere Peisagistică 
Domnești S.R.L. 

Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința instituțiilor și persoanelor interesate, prin grija 
Secretarului U.A.T. comuna Domnești, județul Ilfov. 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                     

 
                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                             /Secretar   
                                                                                                                                         Zanfir Maria 



 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2014 

 

 

Având în vedere: 
 

• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 

pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu 
modificarile si completatile ulterioare; 

• Prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 

• Prevederile din Ordinul nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si 
depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la autoritatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice; 

• Prevederile art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

• Prevederile art. 12, alin. (2), lit. g) din Actul Constitutiv al S.C. Întreținere Peisagistică 
Domnești S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 22/28.07.2011, 
 
propun Consiliului Local Domneşti, aprobarea situatiilor financiar e anuale ale SC 

Între ţinere Peisagisticӑ Domneşti SRL incheiate la 31 decembrie 2014. 

 

 

Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2014 

 

 

 Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L.; 
• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
• Prevederile din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completatile ulterioare; 
• Prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
• Prevederile din Ordinul nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea 

situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la autoritatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice; 

• Prevederile art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

• Prevederile art. 12, alin. (2), lit. g) din Actul Constitutiv al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., 
aprobat prin H.C.L. nr. 22/28.07.2011, 
 
sustin proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. Întreținere 

Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2014, prevazute in Anexa care cuprinde: bilant, cont de profit si pierdere 
si date informative. 

 

 

Compartiment Financiar-Contabilitate, 

Ref. Sup. Serban Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

nr. 80/22.09.2015 

 
RAPORTUL 

privind situatiile financiare anuale ale 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2014 

 

 

Având în vedere: 
 

• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
• Prevederile din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completatile ulterioare; 
• Prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
• Prevederile din Ordinul nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea 

situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la autoritatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice; 

• Prevederile art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

• Prevederile art. 12, alin. (2), lit. g) din Actul Constitutiv al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., 
aprobat prin H.C.L. nr. 22/28.07.2011, 

 

SC Întreţinere Peisagisticӑ Domneşti SRL , cu sediul in comuna Domneşti, sat Domneşti, soseaua 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 25 - 27, Judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/2926/11.11.2011, avand codul unic de inregistrare RO29331835, a desfasurat 
in anul 2014 activitatea de prestari servicii, realizand urmatorii indicatori: 

 

> venituri totale 625.233 lei 

> cheltuieli totale  980.852 lei 

> pierdere bruta 355.619 lei 

> impozit pe profit 0.000 lei 

> pierderea neta a exercitiului financiar 355.619 lei 

 

 

 

 

 



 

Avand in vedere faptul ca acesta a fost primul an in care societatea a avut la dispozitie toate dotarile 
necesare pentru a putea sa isi desfasoare activitatea la o capacitate cat de mare, asteptarile de venituri 
bugetate estimate la inceputul anului nu au satisfacut costurile si tipurile de activitati desfasurate in timpul 
anului nu au fost cele estimate la inceput, iar toate aceste dotari au avut o pondere mare in costuri datorita 
amortizarii mijloacelor fixe si costurile cu obiectele de invetar. 

Pierderea contabila de 355.619 lei se propune a fi acoperita de profitul obtinut in exercitiile financiare 
viitoare.  

 

 

 

                           Director General,                                                Compartiment financiar-contabil, 

                               Tiberiu Ganea                                                                   Barar Roxana 

 


