
           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale   societății 

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L 

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

mai 2021, având în vedere: 

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17270/25.05.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

▪ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

▪ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 12 lit. g) din Actul Constitutiv al societății SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2020; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, 

adoptă următoarea   

 

 



 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă situaţiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, date 

informative și situația activelor imobilizate), notele explicative, pentru anul 

2020, ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE 

S.R.L. conform Anexelor 1 și 2. 

Art. 2 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar Independent și Raportul 

Administratorului Societății, pentru anul 2020, ale societății SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., conform Anexelor 3 și 4. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE 

TÂRGOVIȘTE S.R.L., Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul 

General al Municipiului Târgovişte. 

 

         INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

   jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 Red. D.I. 

 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5 
 

 

          

 



                                                                                                                                                        Aprobat, 

              PRIMAR, 

                                                                                                                                                Jr. Daniel Cristian  STAN  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea Situatiilor financiare  pentru exercitiul  financiar al anului 2020 

ale societatii SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL 

 

 

Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SRL TARGOVISTE SRL  a fost înființată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.117/30.03.2018 și are ca scop asigurarea unui serviciu public 

stabil și eficient, atât în interesul cetăţenilor cât şi al autorităţii publice locale.  

Avand in vedere prevederile art.12 lit (g) din Actului Constitutiv al societatii SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL, aprobat prin H.C.L. nr.117/30.03.2018, propunem 

spre aprobare situatiile financiare aferente anului 2020 intocmite in conformitate cu 

reglementarile legii contabilităţii  nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; a O.M.F.P nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 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 şi pentru 

reglementarea unor aspecte contabile; a O.M.F.P nr.1802/2014 privind aprobarea 

Reglementarilor contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si 

consolidate. 

In anul 2020, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL a realizat 

in activitatea economico- financiara venituri totale de 9.932.695 lei, si cheltuieli totale de 

10.116.977  lei, inregistrand o pierdere bruta de 184.282 lei. Situatiile financiare pe 2020 

au fost evaulaate de catre auditorul independent care a intocmit Raportul de audit financiar 

si aprobate prin Raportul Administratorului.  

 



Ca urmare a celor menţionate și ținând cont de prioritățile stabilite în vederea 

funcționării societății în interesul colectivității locale, propunem spre analiză şi aprobare Bilant 

la 31.12.2020, Contul de Profit si pierdere la 31.12.2020, precum si a celorlalte situatii financiare 

pe anul 2020, insotite de Raportul auditorului independent  si Declaratia pe propria raspundere 

a Administratorului societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE SRL conform 

anexei atașate. 

 

        

 

 

              Viceprimar,                                                        Servicii Publice Municipale Targoviste  SRL,                

        Jr.  Rădulescu Cătalin        Ec. Eugen PĂTRAŞCU          

          

                         

          Director Economic, 

         Ec. Ionete George Florin 

                                                                                                            

 

               Director Economic, 

                Ec. Silviana Marin 


