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PROIECT DE HOT ĂRÂRE 
privind aprobarea execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2015 

 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; 
• 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. Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2015 al S.C. Întreținere 
Peisagistică Domnești S.R.L. în valoare de 1.075.239 lei pe venituri şi 1.139.062 lei pe cheltuieli, 
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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,   
                                                                                                       Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2015 

al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. 
 
 
 Având în vedere: 
• 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, 
propun Consiliului Local Domneşti, aprobarea execuției Bugetului de Venituri și 

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

Primar, 
Boşcu Ninel Constantin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2015 
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.; 
• 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 hotarare privind aprobarea execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

la 31.12.2015 al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., conform Anexei prezentate. 

 

 

Compartiment Financiar-Contabilitate, 

Ref. Sup. Șerban Cornelia 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

RAPORTUL 
compartimentului financiar-contabil  

privind aprobarea executiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la 31.12.2015 
al SC Întreţinere Peisagisticӑ Domneşti SRL  

 
 
 
 
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, 

 
Se propune aprobarea Execuției Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Între ţinere 

Peisagisticӑ Domneşti la 31.12.2015: 
 
A. Total Venituri, din care:          =   1.075.239 lei 

Venituri din prestări de servicii   =   1.075.221 lei 
Venituri financiare                       =               18 lei 
Venituri extraordinare                  =               0 lei 
 

B. Total Cheltuieli, din care:                               = 1.139.062 lei 
Cheltuieli de personalul                               =    514.528 lei 
Cheltuieli cu bunurile și serviciile                              =    517.460 lei 
Cheltuieli cu amortizarile și alte impozite și taxe     =     103.108 lei 
Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate =         1.269 lei 
Cheltuieli financiare                 =         2.697 lei 
 

În cadrul veniturilor  din structura execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2015, au fost realizate următoarele sume: venituri diverse din prestări servicii, în valoare totală 
de 1.075.221 lei conform tabelului de mai jos, astfel se ajunge la un realizat conform estimatului 
de 98%. 
 



Baza majorității acestor venituri au fost reflectate din următoarele activități: 
>> deszăpezire mecanizată DJ 
>> deszăpezire mecanizată DC 
>> servicii de curațenie primărie 
>> confecții metalice, securizare și dulap 
>> realizare gard Cămin cultural Tegheș 
>> servicii de personal - baze de date 
>> prestări servicii întrețținere spații verzi 
>> prestări servicii vegetație spontanăa 
>> servicii de personal – mentenanță și șofer 
>> lucrări de întreținere de drumuri 
>> montare mobilier stradal - banci 
>> lucrări de reparații și zugrăveli primărie 
>> decolmatare și curățare șanțuri 
>> evacuare depozite ilegale gunoi 

 
Pentru calculul cheltuielilor cuprinse în execuția bugetului de venituri şi cheltuieli  s-a 

procedat astfel: 
a) Cheltuielile de personal, în valoare totală de 514.528  lei, au fost calculate conform 

prevederilor legale în vigoare, pentru personalul angajat propriu, având în vedere 
necesarului estimat la începutul anului 2015.  

b) Cheltuielile cu bunurile şi serviciile, în sumă totală de 517.460 lei au fost estimate, 
conform necesităților aferente îndeplinirii obligațiilor contractuale, având în vedere 
necesarul estimat la începutul anului 2015. 

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

documente: 
 

1. Execuția Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la 31.12.2015, în valoare totală de 
1.075.239 lei pe venituri şi 1.139.062 lei pe cheltuieli Anexa 1 si detalierea 
indicatorilor pentru execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2015 Anexa 2. 

 
 

Susțin faţă de cele arătate mai sus și rog pe domnul Primar al Comunei Domneşti să 
iniţieze un proiect de hotărâre pentru avizarea și aprobarea Execuției Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli la 31.12.2015 al SC Întreţinere Peisagisticӑ Domneşti SRL. 
 
 
 
                  Director General,                                  Compartiment financiar-contabil, 
                     Tiberiu Ganea          


