
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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale 

S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2015 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti, județul Ilfov 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a  primarului; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil; 
• Raportul S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L.; 
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
• Prevederile Ordinului nr. nr.123/2016. 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; 

• Prevederile art. 28 din Legea contabilității 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 aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Întreținere Peisagistică Domnești 

S.R.L. încheiate la 31 decembrie 2015, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

              (2) Pierderea netă în sumă de 63.754 lei va fi acoperită din profitul obținut în exercițiile 
financiare viitoare. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 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. 

 
   Iniţiator 

Primar, 
Boşcu Ninel Constantin 

                                   
                                                                                                                    Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                      /Secretar,   
                                                                                                                        Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2015 

 

Având în vedere: 
 

• Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

• Prevederile Ordinului nr. nr.123/2016. 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; 

• Prevederile art. 28 din Legea contabilității 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 situațiilor financiar e anuale ale SC 

Între ţinere Peisagisticӑ Domneşti SRL  încheiate la 31 decembrie 2015. 

 

 

Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2015 

 

 

 Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L.; 
• Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
• Prevederile Ordinului nr. nr.123/2016. 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; 
• Prevederile art. 28 din Legea contabilității 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, 
susțin proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Întreținere 

Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2015, prevăzute în Anexa care cuprinde: bilanț, cont de profit și 
pierdere și date informative. 

 

 

Compartiment Financiar-Contabilitate, 

Ref. Sup. Șerban Cornelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPORTUL 
privind situațiile financiare anuale ale 

S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. la 31.12.2015 
Având în vedere: 

• Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

• Prevederile Ordinului nr. nr.123/2016. 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; 

• Prevederile art. 28 din Legea contabilității 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 în comuna Domneşti, sat Domneşti, 
Șoseaua Alexandru Ioan Cuza, nr. 25 - 27, Judetul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de 
pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/2926/11.11.2011, având codul unic de înregistrare 
RO29331835, a desfășurat în anul 2015 activitatea de prestări de servicii, realizând următorii indicatori: 

> venituri totale: 1.075.239 lei 
> cheltuieli totale: 1.138.993 lei 
> pierdere brută: 63.754 lei 
> impozit pe profit: 0.000 lei 
> pierderea netă a exercițiului financiar: 63.754 lei 
 

În anul 2015 societatea a avut la dispoziție toate dotările necesare pentru a putea să își 
desfășoare activitatea la o capacitate cât de mare, așteptările de venituri bugetate estimate la începutul 
anului au fost aproape atinse, însă nu au depășit costurile. Toate aceste dotări au avut o pondere mare 
în costuri datorită amortizării mijloacelor fixe și costurilor cu obiectele de inventar. Creșterea 
cheltuielilor cu amortizare a mijloacelor fixe ca urmare a utilizării tuturor echipamentelor pe întreaga 
perioadă a anului. Prestarea de servicii estimate a se desfășura în timpul anului nu au avut rezultatele 
prevăzute la capitolul venituri.  

Pierderea contabila de 63.754 lei se propune a fi acoperită de profitul obținut în exercițiile 
financiare viitoare.  

         Director General,                           Compartiment financiar-contabil, 

          Tiberiu Ganea         


