PROIECT
SUPLIMENTAR

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului
de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în
exercițiul financiar 2019 precum și aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL
Buzău

-

-

Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 4891/20.03.2020;
raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 4892/20.03.2020 ;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
raportul Consiliului de Administrație și Decizia Consiliului de
Administrație din 2/17.02.2020;
prevederile art. 13 lit. „i” și „f” din Statutul Societății „Domenii Prest
Serv” SRL Buzău;
prevederile art. 1 lit. „a”, „d” și „f” din Ordonanța de Urgență
nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederile art. 67, art. 111 și art. 183 din Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se ia act de raportul de activitate privind administrarea
Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în 2019, prevăzute în anexa
nr. 1.
Art. 2. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la data de 31
decembrie 2019 ale societății prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. Se ia act de contul de profit și pierdere al societății pentru anul
2019 prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. Se aprobă repartizarea profitului net contabil realizat de
societate în exercițiul financiar 01.01.2019 – 31.12.2019 în sumă de
273031,00 lei, atfel:
- suma de 15994,00 lei se repartizează pentru constituirea rezervei
legale conform art. 183 din Legea nr. 31/1990;
- suma de 128518,50 se repartizează pentru constituirea și
repartizarea de dividende Asociatului Unic – Județul Buzău;
- suma de 128518,50 se repartizează pentru investiții.
Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii
Prest Serv” SRL Buzău, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 6. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului -Județul Buzău, Societății „Domenii Prest
Serv” SRL Buzău și Direcției economice, precum şi publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 68
BUZĂU, 20 MARTIE 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 4891/20.03.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor
financiare anuale, a contului de profit și pierdere,
repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019
precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Consiliul Județean Buzău are calitatea de Asociat Unic al Societății
„Domenii Prest Serv” SRL Buzău iar proiectul de hotărâre este inițiat în
exercitarea acestei calități, astfel cum se prevede în Actul Constitutiv, în
Legea nr. 31/1990 și legislația aplicabilă societăților comerciale.
Situațiile financiare supuse aprobării au fost analizate la nivelul
responsabililor aparatului de specialitate.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 4892/20.03.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor
financiare anuale, a contului de profit și pierdere,
repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019
precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
1. Am analizat situațiile financiare individuale anexate ale societății
Domenii Prest Serv S.R.L. Buzău cu sediul social în Buzău, str.
Transilvaniei nr. 403, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală
R033093065, care cuprind:
- bilanțul la data de 31 decembrie 2019.
- contul de profit şi pierdere ,
- nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020,
- decizia Consiliului de Administrație nr.2/27.02.2020 privind repartizarea
profitului net, realizat in anul financiar 2019,
- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019,
- proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020,
- situaţia modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de
trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data,
- politicile contabile semnificative, notele explicative,
- principali indicatori economico financiari.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica
astfel :
Activ net/Total capitaluri proprii :
Profitul net al exercițiului financiar :

3.243.386 lei
273.031 lei

3. Situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă
a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019
precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie
pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu
O.M.F. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabi le
privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare
anuale consolidate.

4.
La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate
prevederile reglementărilor contabile in vigoare, ale Legii contabilității nr.
82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale
O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale
consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale OMFP
166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice.
5.
In ceea ce privește Raportul de activitate privind administrarea
Societății Domenii Prest Serv SRL pe anul 2019, acesta a fost întocmit,
în toate aspectele semnificative, în conformitate cu O.M.F. 1802/2014
pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare
anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate . Din analiza
activității desfășurate in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, rezultă
faptul ca societatea, se caracterizează printr-o bună lichiditate,
solvabilitate și un management performant.
6.
Nu sau identificat si evaluat riscuri de denaturare semnificativa a
situațiilor financiare cauzate fie de frauda, fie de eroare.
7. Propunem pentru aprobare:
- situațiile financiare anuale, însoțite de raportul de activitate pe anul
2019 al Consiliului de Administrație;
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, conform notei de
fundamentare si a proiectului de buget anexate;
- repartizarea profitului net, realizat in anul financiar 2019, astfel:
15.994 lei pentru constituirea rezervei legale, potrivit art. 183 din
Legea Nr.31/1990, 128.518,50 lei pentru constituirea si repartizarea de
dividende, Asociatului Unic – Județul Buzău, 128.518,50 lei pentru
investiții.
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