
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 executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2014 

 al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L.  
 

 

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. 82 din 28.09.2015; 
• 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. Se aproba executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2014 al S.C. Întreținere 
Peisagistică Domnești S.R.L., conform Anexelor nr. 1 – 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2014 
al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. 

 

 

 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 executiei Bugetului de Venituri și 

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

 

 

Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2014 
al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. 

 

 

 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 executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2014 

al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., conform Anexelor prezentate. 

 

 

Compartiment Financiar-Contabilitate, 

Ref. Sup. Serban Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

nr. 82/28.09.2015 

 

RAPORTUL 

compartimentului financiar-contabil  

privind aprobarea executiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la 31.12.2014 

al SC Întreţinere Peisagisticӑ Domneşti SRL 
 

 

 

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, 

 

Se propune următoarea structură a executiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Întreţinere Peisagisticӑ 

Domneşti SRL la 31.12.2014: 

 

A. Total Venituri, din care:          =   624.663 lei 
Venituri din prestari de servicii   =   623.970 lei 

Venituri financiare                       =   693 lei 

Venituri extraordinare                  =   0 lei 

 

 

 

B. Total Cheltuieli, din care:                              =    980.282 lei 
Cheltuieli de personalul                              =    417.497 lei 

Cheltuieli cu bunurile si serviciile                             =    482.383 lei 

Cheltuieli cu amortizarile si alte impozite si taxe    =       77.439 lei 

Cheltuieli financiare                =        2.963 lei 

 

 

În cadrul veniturilor din structura executiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, au fost realizate 

următoarele sume: venituri diverse din prestări servicii, în valoare totală de 624.663 lei conform tabelului de mai jos, 

fiind la o valoare mai mica fata de veniturile estimate datorita unor prestari de servicii care nu au putut fi 

contractate. 

 

 



montare banci strazile Baboi, Toamnei, Albatrosului,  Panduri, Randunelelor 

modificare si reabilitare imprejmuire biserica 

intretinere spatii verzi pentru Teren de fotbal, Primarie , Scoli si Gradinite 

amenajare spatii verzi incinta curte sala de conferinte 

lucrari intretinere drumuri - betonare gropi 

lucrari de indepartare vegetatie spontana  

rafturi metalice si dulap metalic - arhivare 

reparatii 20 de tonete /  tarabe 

reparatii canal deversare ape pluviale DJ 602 Domnesti 

servicii deszapezire mecanizata 

incarcat deseuri 

deszapezire DJ602 

 

 

 

Pentru calculul cheltuielilor cuprinse în executia bugetul de venituri şi cheltuieli  procedat astfel: 

a) Cheltuielile de personal, în valoare totală de 417.497 lei, au fost calculate conform prevederilor legale în 
vigoare, pentru personalul angajat propriu, avand in vedere necesarului estimat la inceputul anului 2014.  

b) Cheltuielile cu bunurile şi serviciile, în sumă totală de 482.383 lei au fost estimate, conform necesitatilor 
aferente indeplinirii obligatiilor contractuale, avand in vedere necesarul estimat la inceputul anului 2014. 

 

 

În conformitate cu cele menţionate mai sus, am ataşat la prezentul raport următoarele documente: 

 

1. Executia Bugetul de Venituri şi Cheltuieli la 31.12.2014, în valoare totală de 624.663 lei pe venituri şi 
980.282 lei pe cheltuieli Anexa 1 si detalierea indicatorilor pentru bugetul de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2014 Anexa 2. 

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

 

Sustin faţă de cele arătate mai sus si rog pe domnul Primar al comunei Domneşti să iniţieze un proiect de 

hotărâre pentru aprobarea Executiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la 31.12.2014 al SC Întreţinere Peisagisticӑ 

Domneşti SRL. 

 

 

 

 

                                   Director General,                                                            Compartiment financiar-contabil, 

                                       Tiberiu Ganea                                                                                Barar Roxana 

 

 


