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PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ...
din data d e .....................................................................

-privind aprobarea/neaprobarea eşalonării la plata a datoriilor SC Toderavis SRL

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa ordinară,
Având în vedere:
- cererea nr.20.515/28.06.2018 a SC Toderavis SRL, CUI 10065708, cu sediul in localitatea 

Sasciori, com. Recea, judeţul Braşov, prin care solicita eşalonarea datoriilor către bugetul local al 
municipiului Fagaras,

- expunerea de motive a primarului municipiului Fagaras si raportul de specialitate nr 
27.212//04.09.2018 al Serviciului Venituri Bugetare, prin care se propune aprobarea eşalonării,

-ţinând seama de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: 
comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat 
al municipiului, comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, comisia pentru servicii 
publice, pentru comerţ şi agricultură, comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, comisia pentru administraţia publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 
precum şi Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

- in conformitate cu prevederile art.185 din Legea 207/205 privind codul de procedura fiscala, cu 
modificările si completările ulterioare si ale HCL 306/2017 privind aprobarea procedurii de acordare a 
eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor si a altor obligaţii la bugetul local al municipiului Fagaras, a 
eşalonărilor la plata majorărilor de intarziare de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe 
perioada de eşalonare de contribuabilii persoane fizice si juridice,

- in baza dispoziţiilor prevăzute la art.20 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
în temeiul ait.36, alin.2, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, alin.9, art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se constata ca la data de 04.09.2018 conform certificat fiscal debitul SC Toderavis 
SRL, CUI 10065708 este in suma de 64.769 lei.

Art.2 Se aproba/ nu se aproba eşalonarea debitelor reprezentând impozit clădiri, teren si 
cheltuieli de executare silita in suma de 64.769 lei, din care 40.280 lei debitul principal si 24.489 lei
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anexă HCL 2018
G RAFIC  EŞALO N ARE LA PLATĂ

Total debit eşalonat

Total majorări 
eşalonate
Total majorări 0.5% 
pe perioada

40.280.M
24,489.00

3,726

Total majorări 0.5% 
amânate la plată

NR.
CRT.

TERMEN DE 
PLATĂ

DEBIT
EŞALONAT

MAJORĂRI
EŞALONATE

ACCESORII PE 
PERIOADA 

EŞALONĂRII

ACCESORII PE 
PERIOADA 

EŞALONĂRII - 
AMÂNATE LA PLATĂ

TOTAL DEBIT
RĂMAS

0 5% 0 5%
0 1 2 3 4 5 6 (2+3+4)
1 30.09.2018 1,119 680 201 201 2001 39,161
2 31.10.2018 1,119 680 196 196 1995 38,042
3 30.11.2018 1,119 680 190 190 1989 36,923
4 31.12.2018 1,119 680 185 185 1984 35,804
5 31.01.2019 1,119 680 179 179 1978 34,686
6 28.02.2019 1,119 680 173 173 1973 33,567
7 31.03.2019 1,119 680 168 168 1967 32,448
8 30.04.2019 1,119 680 162 162 1961 31,329
9 31.05.2019 1,119 680 157 157 1956 30,210
10 30.06.2019 1,119 680 151 151 1950 29,091
11 31.07.2019 1,119 680 145 145 1945 27,972
12 31.08.2019 1,119 680 140 140 1939 26,853
13 30.09.2019 1,119 680 134 134 1933 25,734
14 31.10.2019 1,119 680 129 129 1928 24,616
15 30.11.2019 1,119 680 123 123 1922 23,497
16 31.12.2019 1,119 680 117 117 1917 22,378
17 31.01.2020 1,119 680 112 112 1911 21,259
18 29.02.2020 1,119 680 106 106 1905 20,140
19 31.03.2020 1,119 680 101 101 1900 19,021
20 30.04.2020 1,119 680 95 95 1894 17,902
21 31.05.2020 1,119 680 90 90 1889 16,783
22 30.06.2020 1,119 680 84 84 1883 15,664
23 31.07.2020 1,119 680 78 78 1877 14,546
24 31.08.2020 1,119 680 73 73 1872 13,427
25 30.09.2020 1,119 680 67 67 1866 12,308
26 31.10.2020 1,119 680 62 62 1861 11,189
27 30.11.2020 1,119 680 56 56 1855 10,070
28 31.12.2020 1,119 680 50 50 1849 8,951
29 31.01.2021 1,119 680 45 45 1844 7,832
30 28.02.2021 1,119 680 39 39 1838 6,713
31 31.03.2021 1,119 680 34 34 1833 5,594
32 30.04.2021 1,119 680 28 28 1827 4,476
33 31.05.2021 1,119 680 22 22 1822 3,357
34 30.06.2021 1,119 680 17 17 1816 2,238
35 31.07.2021 1,119 680 11 11 1810 1,119
36 31.08.2021 1,117 677 6 6 1805 0

TO TAL 40,280 24,489 3,726 3,726 68,495
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r OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
c Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:

030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 1553629

FURNIZARE INFORMAŢII

TODERAVIS SRL

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/1653/1997, atribuit în data de 27.11.1997 
Identificator Unic Ia Nivel European (EUID): ROONRC.J08/1653/1997 
Cod unic de înregistrare: 10065708
Certificat de înregistrare: B l770059, emis pe data de 05 01.2009 si eliberat la data - 
Adresă sediu social: Sat Sasciori, Comuna Recea, Nr. 57, Judeţ Braşov 
Contacte sediu social: Fax 0268215993, telefon 0268215993, 0268215993 
Contacte firmă: Fax 0268215993, telefon: 0268215993, 0268215993
Actul de înmatriculare şi autorizare: încheiere judecătorească 280/25.11.1997,Judecător Delegat 
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu răspundere limitata 
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului. 30.09.2011 
Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, nr FN din data 31 08.2005 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 31 08 2005.
Durata sediului nelimitat

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 LEI, integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI

NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100?̂ o

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
MOTOC IOANA STEFANIA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 26.06.1982, DEJ CLUJ
Sex: feminin
Aport la capital: 100 LEI
Raport generat în data de 17.09.2018 : 15:42:00
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Aport vărsat total: 100 LEI 
Număr părţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%

CUEJDEANU VALENTIN MIHAI 
Calitate: asociat 
Cetăţenie: română 
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 21.02.1976, FAGARAS
Sex: masculin
Aport la capital: 100 LEI
Aport vărsat total: 100 LEI
Număr părţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
MOTOC IOANA STEFANIA 
Calitate: administrator 
Funcţie: nespecificata 
Cetăţenie: română 
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 26.06 1982, DEJ CLUJ
Puteri: DEPLINE CF. ACT ADIT 01.09.2005
Data numirii în funcţie: 01.09.2005
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 01.09 2005

CUEJDEANU VALENTIN MIHAI 
Calitate: administrator 
Funcţie: nespecificata 
Cetăţenie: română 
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 21.02.1976, FAGARAS
Puteri: DEPLINE CF ACT ADIT 01,09,2005
Data numirii în funcţie: 01 09 2005
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 01.09.2005

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
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Nu există înregistrări.

CURATOR/ CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun

Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
0142 - Creşterea altor bovine
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 - Creşterea porcinelor
0147 - Creşterea păsărilor
0149 - Creşterea altor animale
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 - Activităţi după recoltare
0164 - Pregătirea seminţelor
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii 
0322 - Acvacultura în ape dulci
1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv dm carne de pasăre)
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 - Fabricarea îngheţatei
1061 - Fabricarea produselor de morănt 
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101- Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102- Fabricarea vinurilor din struguri
1107- Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului
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1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 
2433 - Producţia de profile obţinute la rece
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerţ cu alte autovehicule
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 
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4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în 
magazine specializate
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine 
specializate
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în 
magazine specializate
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
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4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în 
magazine specializate
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de 
companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi 
pieţe
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 
5210 - Depozitări 
5224 - Manipulări
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 
5610 - Restaurante
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - închirierea şi subînchinerea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenţii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8110 - Activităţi de servicii suport combinate
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Text suplimentar activităţi secundare: 0128-nutrii,nurci,miei,iepuri,hamsteri,câini de rasa;-import-export;5118- 
produse farmaceutice,medicale si cosmetice;5119-marfuri neincluse in alte categorii,efectuate pe baza de plata
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sau contract;5139-fulgi de cartofi,fulgi de fasole,pufuleti,otet,bulion;5147-hartie,carton,cârti,reviste,ziare si 
rechizite,art.fotografice si optice,jocuri si jucării,ceasuri si bijuterii,biciclete,prod.din piele si accesorii de 
voiaj;5156-pesticide,ierbicide;5212-imbracaminte,mobilier,prod.electrocasnice,arty.de 
fierărie,cosmetice,bijuterii,art.sportive,jucării,îmbrăcăminte second-
hand,marochinarie,mercerie,pasmanterie;5228-inclusiv recuperarea ambalajelor;5248-tapeturi si 
acoperaminte,mijloace de curatat,ceasuri si bijuterii,materiale
sportive,jocuri,jucării,flori,plante,seminţe,ingrasaminte,animale de interior,suveniruri,cărbune,lemne de 
foc,păcură,gaz lichefiat;6311-activitati de incarcare si descărcare a mărfurilor si bagajelor,inclusiv arimarea si 
depordajarea-descarcarea navelor la chei;6312-silozuri de cereale,depozite frigorifice,depozitarea masei 
lemnoase si a produselor din lemn,produse chimice,textile,alimentare si agricole,petrol si produse 
petroliere;9271-poker si jocuri mecanice de noroc,săli de joc;9273-pescuit 
recreativ,biliard,bridge,remy,popice,sah,table,jocuri electronice;

EMBLEME
Nu există înregistrări.

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: PUNCT DE LUCRU
Adresă: Sat Sasciori, Comuna Recea, Nr. 151, Judeţ Braşov
Act sediu: Contract de comodat, din data 15.09.2011
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 15 09.2011.
Data expirării dovezii de sediu: 15.09.2016.
Durata sediului: 5 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

Sediul social din:Sat Sasciori, Comuna Recea, Nr. 57, Judeţ Braşov 
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 71382 din 13.07.2010 
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator 
Data certificatului constatator: 16.07.2010

Denumire: PUNCT DE LUCRU
Sediul secundar din:Sat Sasciori, Comuna Recea, Nr. 151, Judeţ Braşov 
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 57340 din 27.09.2011 
Activităţi la sediu:

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din came, în magazine specializate 
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi şi tutun
Data certificatului constatator: 30.09.2011 

DREPTURI DE PROPRIETATE

Raport generat în data de 17.09.2018 : 15:42:00

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.

CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENŢA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

ALTE MENŢIUNI
Nr. intrare: 76626 din 02.09.2005
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 57340 din 27.09.2011
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Nr. act: 57340/27.09.2011
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 71382 din 13.07.2010
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2015
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741 ** + 766***) - ex. fin. 
curent: 271061 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd. 282 - 283) - sume 2015: 257612 LEI

Raport generat în data de 17.09.2018 : 15:42:00

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
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Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - totaI(col 2+3): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 -
05 - 06 - 07) - ex. fin. curent: 249480 LEI 
Număr mediu de salariaţi - 2015: 0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) - sold la sf. ex. financiar: 550137 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 283 - 282) - sume 2015: 0 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2016
Număr mediu de salariaţi: 0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 
07-01 -02): 3397 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 -  03 - 04 -  05 -
06 - 07): 0 LEI
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***): 16095 
LEI
ACTIVE IMOBILIZATE -  TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 531845 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)- Pierdere (rd. 283 - 282): 2914 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)- Profit (rd. 282 - 283): 0 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2017
Număr mediu de salariaţi: 0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 
07-01 -02): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 -  03 - 04 -  05 -  
06- 07): 17678 LEI
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707-709 + 741** + 766***): 49499 
LEI
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 513553 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 229 - 228): 0 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd. 228 - 229): 19100 LEI

Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 17.09.2018

Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informaţiile cu privire Ia datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv 
în scopul pentru care au fost solicitate.

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 0.0 RON

Raport generat în data de 17.09.2018 : 15:42:00

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
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CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE 
LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL *)

Ca urmare a cererii DI/D-nei din oficiu ,nr.27211... din data de 04.09.2018 . . legitimata prin .. seria .. numărul , CNP , 
avand calitatea de acţionar unic/asociat/administrator/imputernicit/mandatar1)/executor1)/lichidator1) si a verificărilor efectuate 
la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor adminstratiei publice locale la nr. de rol nominal unic 1259 se atesta 
următoarele:

Denumire TODERAVIS , CUI 10065708, cu sediul COM. RECEA SAT SASCIORI NR.57 , contribuabilul figureza in 
evidentele fiscale cu următoarele bunuri: proprietate-folosinta din data............/ alte situaţii 2)

tip declaraţie
CLĂDIRE STR. IAZUL MORII NR. 10
CLĂDIRE STR. REPUBLICII NR. 27
CLĂDIRE STR. REPUBLICII NR. 27
CLĂDIRE STR. REPUBLICII NR. 7
TEREN INTRAVILAN Categorie: Terenuri cu construcţii, Suprafaţa: 162.80 mp; STR. REPUBLICII NR. 27
T^REN INTRAVILAN Categorie: Terenuri cu construcţii, Suprafaţa: 481 mp; STR. NICOLAE BALCESCU NR. 29

La data de intai a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala, _  figurează/ _  nu figurează in 
evidentele compartimentului fiscal cu următoarele creanţe bugetare de plata scadente către bugetul local, conform 
evidentelor existente la data întocmirii:

Nr. Denumirea creanţei 
bugetare

Curent Ramasita Majorări/
dobânzi

Penalitati
întârziere

Total

1 Impozit clădiri 4,137.00 32,303.00 22,688.00 0.00 59,128.00
2 Impozit teren neocupat cu 486.00 2,604.00 1,801.00 0.00 4,891.00
3 Cheltuieli de executare 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00

4,623.00 35,657.00 24,489.00 0.00 64,769.00

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare /dizolvare /fuziune /absorbţie /divizare /privatizare certificatul se 
eliberează cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu in sarcina cui raman debitele, iar documentul se comunica, 
in copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru aprobare eşalonare datorii
Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se 

instraineaza trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plata datorate 
jetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a cărei raza se afla înregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Pentru bunul ce se 

instraineaza, proprietarul bunului trebuie sa achite impozitul datorat pentru anul in care se instraineaza bunul, cu excepţia cazului 
in care pentru bunul ce se instraineaza impozitul se datorează de alta persoana decât proprietarul. Actele prin care se 
înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 
207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare sunt nule de drept.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu conferă aceasta calitate.
Alte menţiuni ale organului fiscal local:............................................................................................................................
Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii.

Sef serviciu venituri bugetare 
Marj€? Boeriu 

prenumş^ume si stampila

întocmit azi la data 04.09.2018 
adm

funcţie, prenume si nume

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecatoresti/bancari, lichidatori, notari.
2) Figurează in evidentele fiscale cu următoarele bunuri.... proprietate-folosinta din data....../alte situaţii
3) In cazul in care informaţiile nu au loc in aceasta secţiune, organul fiscal local poate elibera o anexa la certificatul de atestare fiscala, facand menţiune asupra acestui 

aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscala va avea antet si va purta semnaturile si stampila organului fiscal local. Anexa este valabila doar insotita de certificat.
*) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si în format electronic.



Nr.27.212/04.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea eşalonării la plata 

a datoriilor SC Toderavis SRL

In conformitate cu prevederile art.185 din codul de procedura fiscala l a  c e r e r e a  
te m e in ic  j u s t i f i c a t ă  a c o n t r ib u a b ilu lu i ,  organ u l f i s c a l  l o c a l  p o a te  
acorda p en tru  o b l i g a ţ i i l e  f i s c a l e  r e s ta n te  u rm ătoare le  î n l e s n i r i  l a  
p l a t ă :

a ) e ş a lo n ă r i  ş i/ s a u  am ânări l a  p l a t a  o b l i g a ţ i i l o r  f i s c a l e ,  
precum ş i  a o b l i g a ţ i i l o r  b u g e ta r e  p re v ă z u te  l a  a r t .  184 a l i n .  ( 5 ) ;

b )  s c u t i r i  sau  r e d u c e r i  de m a jo r ă r i  de î n t â r z i e r e .
P ro ced u ra  de a c o rd a re  a i n l e s n i r i l o r  l a  p l a t a  se  a p ro b a  p r in

h o ta ra r e  a a u t o r i t a t i i  d e l i b e r a t i v e .
In  a c e s t  sens s - a  em is HCL 309/2017 p r in  c a re  s - a  a p ro b a t  

p ro c e d u ra  de a c o rd a re  a e ş a l o n ă r i l o r  l a  p l a t a  impozitelor, taxelor si a altor 
obligaţii la bugetul local al municipiului Fagaras, a eşalonărilor la plata majorărilor de 
intarziare de orice fel, cu excepţia majorărilor de intarziere datorate pe perioada de eşalonare de 
contribuabilii persoane fizice si juridice.

S o l i c i t a r e a  SC T o d e ra v is  SRL a re  l a  b a z a  p r e v e d e r i l e  l e g a l e  
in v o c a te  mai s u s .

C o n s id e r  o p o rtu n a  s i  n e c e sa ra  a c o rd a re a  a c e s t e i  i n l e s n i r i  
d e b i t o a r e id e o a r e c e , p r in  a c e a s ta  m o d a li t a t e ,  se  re c u p e re a z ă  
c r e a n ţ e le  b u g e t u lu i  l o c a l  s i  ev itam  s o l i c i t a t e a  in s o lv e n t e i  
a c e s t e i a .

Primar,
Gheorghe Sucaciu
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CONSILIUL LOCAL FAGĂRAŞ
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Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Direcţia buget finanţe 

Serviciul venituri bugetare

Nr.27.212/04.09.2018 
Se aproba,
Primar,
Gheorghe Sucaciu

r
RAPORT DE SPECIALITATB> jV ^ - ' 

privind eşalonarea la plata a datoriilor SC Toderavis SRL \

SC Toderavis SRL identificata prin CUI 10065708 cu sediul in localitatea Sasciori, 
nr.57, com.Recea a revenit cu solicitarea de a se acorda eşalonarea datoriilor cu care figurează 
in evidenta fiscala pe o perioada de 36 luni. Garanţia constituita se compune dintr-un imobil 
reprezentând teren in suprafaţa de 481 mp si clădire, pentru care municipiul Fagaras are un 
drept de ipoteca de rangul I instituit in anul 2013 si 2018 conform extras anexat. Acest imobil 
a fost evaluat la solicitarea creditorului la suma de 254.060 lei in anul 2015.

La data de mai sus conform certificatului fiscal emis, datoriile societăţii sunt in suma de 
64.769 lei, din care debite principale in suma de 40.280 lei, majorări de intarziere in suma de 
24.489 lei si se compun din:

- impozit pe clădiri = 59.128 lei, din care debite principale in suma de 36.440 lei
- impozit pe teren = 4.891 lei, din care debite principale in suma de 3.090 lei
- chelt. de executare = 750 lei

Total = 64.769 lei
Dosarul conţine:

cererea de acordare a eşalonării
declaraţia ca societatea nu se afla in procedura insolventei 
programul de redresare financiara

- balanţa de verificare la data de 31.05.2018 
formularele de raportare fiannciara la data de 31.12.2017
situaţia incasarilor si plaţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii 
extras de cf

Conform HCL 306/20.12.2017 privind aprobarea procedurii de eşalonare la plata 
pentru sume cuprinse intre 50.001 lei-75.000 lei perioada de eşalonare este de 3 ani.

Având in vedere cadrul legal, precum si faptul ca intreaga creanţa de recuperat este 
asigurata, supunem aprobării consiliului local proiectul de hotarare cu privire la eşalonare pe o 
perioada de 36 luni a sumei de 64.769 lei. Pe perioada eşalonării se vor calcula majorări de 
0,5% la suma esalonata de 40.280 lei care reprezintă debitul principal eşalonat. Daca se va 
respecta graficul de eşalonare, cealalta cota de majorare de 0,5% care reprezintă componenta de 
penalitate, va fi anulata la expirarea eşalonării.___________________________________________

Nr. Crt Funcţia şi 
atribuţia

Prenumele si numele Data Semnătura

1 Verificat, 
Director executiv

Ludu Daniel 04.09.2018

2 intocmit, şef 
serviciu VB

Maria Boeriu 04.09.2018
_j
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CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Direcţia buget finanţe Nr.27.212/04.09.2018
Se aproba,

Serviciul venituri bugetare Primar,
Gheorghe Sucaciu

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind eşalonarea la plata a datoriilor SC Toderavis SRL

SC Toderavis SRL identificata prin CUI 10065708 cu sediul in localitatea Sasciori, 
nr.57, com.Recea a revenit cu solicitarea de a se acorda eşalonarea datoriilor cu care figurează 
in evidenta fiscala pe o perioada de 36 luni. Garanţia constituita se compune dintr-un imobil 
reprezentând teren in suprafaţa de 481 mp si clădire, pentru care municipiul Fagaras are un 
drept de ipoteca de rangul I instituit in anul 2013 si 2018 conform extras anexat. Acest imobil 
a fost evaluat la solicitarea creditorului la suma de 254.060 lei in anul 2015.

La data de mai sus conform certificatului fiscal emis, datoriile societăţii sunt in suma de 
64.769 lei, din care debite principale in suma de 40.280 lei, majorări de intarziere in suma de 
24.489 lei si se compun din:

- impozit pe clădiri = 59.128 lei, din care debite principale in suma de 36.440 lei
- impozit pe teren = 4.891 lei, din care debite principale in suma de 3.090 lei
- chelt. de executare = 750 lei

Total = 64.769 lei
Dosarul conţine:

cererea de acordare a eşalonării
declaraţia ca societatea nu se afla in procedura insolventei
programul de redresare financiara
balanţa de verificare la data de 31.05.2018
formularele de raportare fiannciara la data de 31.12.2017
situaţia incasarilor si plaţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii
extras de cf

Conform HCL 306/20.12.2017 privind aprobarea procedurii de eşalonare la plata 
pentru sume cuprinse intre 50.001 lei-75.000 lei perioada de eşalonare este de 3 ani.

Având in vedere cadrul legal, precum si faptul ca intreaga creanţa de recuperat este 
asigurata, supunem aprobării consiliului local proiectul de hotarare cu privire la eşalonare pe o 
perioada de 36 luni a sumei de 64.769 lei. Pe perioada eşalonării se vor calcula majorări de 
0,5% la suma esalonata de 40.280 lei care reprezintă debitul principal eşalonat. Daca se va 
respecta graficul de eşalonare, cealalta cota de majorare de 0,5% care reprezintă componenta de 
penalitate, va fi anulata la expirarea eşalonării.___________________________________________

Nr. Crt Funcţia şi 
atribuţia

Prenumele si numele Data Semnătura ✓, /
1 Verificat, 

Director executiv
Ludu Daniel 04.09.2018

2 intocmit, şef 
serviciu VB

Maria Boeriu 04.09.2018
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100950 Fagaras

Nr. cerere 18837
i Ziua i 31
! Luna ! 08
i Anul ţ 2018

Cod verificare

100061972489

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan Nr. CF vechi:9237

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Braşov____________________________________________________________________________
Nr.
Crt

Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A l Top: 1168/2 481

Construcţii

Crt Nr cadastral 
Nr. Adresa Observaţii / Referinţe

A l . l CAD: C I  
Top: 1168/2 Loc. Fagaras, jud . Braşov Corp III repz corpul de clădire C

B. Partea II. Proprietari şi acte
în scrie ri priv itoare la dreptul de proprietate şi a lte  drepturi reale Referinţe

7 6 9 8  / 1 4 /0 7 /2 0 1 0
Act Notarial nr. 1436, din 13/07/2010 emis de BNP GYERGYAI;

B5 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenţie, 
cota actuala 1/1

Al, A l .l/ B .6

1) S.C TODERAVIS S.R.L, C!F:R010065708, cu sediul in Com. Recea, Sat Sasciori, Nr. 57, jud. Braşov

C. Partea III. SARCINI
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

1 6 8 3 6  / 2 6 /0 8 /2 0 1 3
Act Administrativ nr. P.V. DE SECHESTRU NR.17828, din 06/08/2013 emis de MUNICIPIUL FAGARAS;
C I Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va!oare:13207 LEIÎn baza art. 

154 alin.5 din OG nr.92/2003, cota actuala 1/1
A l ,  A l . l

1) MUNICIPIUL FAGARAŞ
1 8 8 3 7  / 3 1 /0 8 /2 0 1 8
Act Administrativ nr. p.v. de sechestru nr. 22429, din 16/07/2018 emis de MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ;
C2 Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:49868 LEIconform art. 

242, alin.6, din Codul de Procedura Fiscala
A l,  A l . l

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ, CIF:4384419
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DECLARAŢIE

Subsemnatul Motoc Moarcas Ioan domiciliat in Fagaras str.Iazul Morii nr.10, 
administrator imputemicit al

SC TODERAVIS SRL cu sediul in Sasciori nr.57 , com.Recea, 
jud.Brasov , nr.inmatriculare la ORC Braşov J08/1653/1997, cod de identificare fiscala 
RO 10065708, tel-fax 0268/219629, adresa de e-mail : ioanasrll992@yahoo.com,

prin prezenta declar pe propria răspundere ca SC TODERAVIS SRL nu se afla 
in procedura insolventei, , nu se afla in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare , 
si nu I s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor legii insolventei si ale Codului de 
procedura fiscala.

AI TOR
ing.l OAN

mailto:ioanasrll992@yahoo.com


q - 3

NR 2

m u n ic ip iu l  făg ăr aş  
Nr -?36!9%

Z-iua^££.Luna A

SC TODERAVIS SRL cu sediul in sat Sasciori nr.57, comuna Recea,

Jud.Braşov, nr.inmatriculare la ORC Braşov J 08/1653/1997, CUI RO 
10065708,

Prin prezenta va informam ca este instituit sechestru pentru suma de 
13.207 lei, pentru ca atata era suma restanta la data aceea dar valoarea 
imobilului pe care s-a pus sechestru este mult mai mare, conform evaluării 
făcute de evaluatorul angajat de dvs conform Raportului de Evaluare 
Extrajudiciara nr.28/2014 intocmit de P.F.A. ing.Otelea George Corneliu.

Conform acestei evaluări valoarea imobilului respectiv este de 254.060 lei.

In consecinţa consideram ca se poate modifica valoarea sechestrului, 
completa sau se poate face o alta inscriere in CF sau o alta modalitate prin 
care sa rezolvam aceasta problema in asa fel incat imobilul respectiv sa 
poata reprezenta garanţia in procedeul de eşalonare a datoriilor noastre către 
Primăria Fagaras.

ADMINISTRATOR



SC TODERA\ 
SASCIORI NR.d/ 
TEL-FAX : 0268/219629 
TEL : 0728557011

M UNICIPIUL F A G A R A Ş  

N r . - ^ 575"____

CĂTRE

PRIMĂRIA FAGARAS

SC TODERAVIS SRL cu sediul in Sasciori nr.57, comuna Recea,

Jud.Braşov, nr.inmatriculare la ORC Braşov J08/1653/1997, CUI RO 
10065708,alaturat va inaintam cererea de acordare a eşalonării de plata, 
insotita de documentele necesare, cu menţiunea ca Primăria Fagaras are 
instituit sechestru asupra unui imobil apartinand SC TODERAVIS SRL,

fiind astfel instituita garanţia necesara in procedura.

i

MOT AS IOAN

TOR



SC TODERAVIS SRL 
SASCIORI NR.57 
CUI :RO 10065708 
TEL-FAX : 0268/219629

PROGRAM DE REDRESARE FINANCIARA

SC TODERAVIS SRL cu sediul in Sasciori nr.57 comuna Recea, jud.Braşov, 
nr.inmatriculare la ORC Braşov J08/1653/1997, C U I: RO 10065708, legal reprezentata prin 
administrator imputemicit Motoc Moarcas Ioan, in urma analizei făcute privitor la situaţia 
financiara a firmei, s-a constatat ca deşi o perioada destul de lunga activitatea firmei a stagnat, 
lunile trecute s-a incheiat un contract de inchiriere pentru unul din spatiile deţinute de SC 
TODERAVIS SRL .De asemenea intenţionam ca in viitorul apropiat sa inchiriem si alte spatii 
deţinute de firma noastra. Ne-am propus ca debitul pe care il avem de achitat către bugetul local, 
in suma de 53.696 lei sa il achitam eşalonat in 36 de luni, astfel incat rata lunara sa nu fie 
foarte mare si sa putem respecta graficul de eşalonare.

Pentru completarea veniturilor ne-am propus sa facem si lucrări de prestări servicii, 
amenajari interioare, reparaţii etc. si din banii ce se vor incasa se vor putea plaţi ratele de 
eşalonare.
Având in vedere ca SC TODERAVIS SRL este o societate cu baze solide , ca de-a lungul anilor 
si-a dovedit seriozitatea, consideram ca putem beneficia de eşalonarea obligaţiilor fiscale, acest 
lucru fiind atat in interesul nostru cat si in al dvs.

ADM



SC TODERAVIS SRL
SITUAŢIA

încasărilor si plaţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plata a obligaţiilor la bugetul local

Elemente de analiza decembrie ianuarie februarie martie aprilie mai TOTAL
I.Sold disponibilităţi la inceputul lunii 586,34 1400,41 349,11 33,12 283,89 1698,59 4351,46
II.Total incasari 4865 - 200 700 3229,50 1626,98 10621,48
- incasari de la clienţi - - - - -

- numerar - - - - - _
- virament - - - - - _

- incasari chirii 4865 - - 700 3229,50 1626,98 10421,48
- incasari alte creanţe - - - - -

- avansuri de la clienţi - - - - - _
- dobânzi bonificate - - - - - _
- credite acordate care se derulează prin 
cont curent

“ - - - - -

-sume depuse de asociaţi ca aport la 
capital sau titlu de imprumut pentru 
firma

- - 200 - - 200

III.Total plaţi 4050,93 1051,30 515,99 449,23 1814,80 3065,59 10947,84
- plata către furnizori - - - - - _

- numerar - - - - - - _
- virament - - - - - -

\ - # U m s e a t î e t o m z o n ~ ________ : -------------- ----------- ------------- ----------- I ---------- —
1 r  : --------- T--------- -------------------------------- _ - -

_ - - - -

- alte chelt.(energie. combustibil, tel) 210,93 7,30 210,99
1 24

143,23
124

7,80
124

433,59
44 9

1013,84
1853

- impozit profit, alte impozite si taxe 
-ra m b u rsă ri Hp  c re d ite

170 oOZ
-

/ CLvnlati de d o b ân z i 170 182 181 182 183 183 1081

Cm  c U la ti  rle alto  d a to rii 3500 - - 1500 2000 7000

vTr^îA'icT^^riiViilitati la fin e le  l i in i i t î+ l l - l î l l 1400,41 349,11 33,12 283,89 1698,59 259,98 4025,10

$>5Seîicit de numerar (I+II-III<0
Excedent de numerar (RII-III>0) 1400,41 349,11 33,12 283,89 1698,59 259,98 4 0 2 5 ,1 0



S.C.TODERAVIS SRL c.f. R 010065708 r.c. J08/1653/1997 Capital soci-' 00
SASCIORI str. - nr. 57jud. BRAŞOV tel. 0268/2159_________________________

Balanţa de verificare
01.05.2018 -  31.05.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale an Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1011 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 0.00 108 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108 000.00

1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

105 REZERVE DIN REEVALUARE 0.00 38 000.00 0.00 0.00
. .

0.00 0.00 0.00 38 000.00

1061 REZERVE LEGALE 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

1068 ALTE REZERVE 0.00 15 939.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 939.56

1171 REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL 
N EREP./ PIREDERE NEACOP.

0.00 212 066.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 066.53

1174 REZULTATUL REPORTAT DIN 
CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

0.00 32 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 110.00

121 PROFIT SI PIERDERE 0.00 17 677.89 1 923.59 1 626.98 11 242.51 13 917.48 0.00 20 352.86

Total sum e clasa 1 0.00 424 033.98 1 923.59 1 626.98 11 242.51 13 917.48 0.00 426 708.95

211 TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI 18 970.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 970.59 0.00

212 CONSTRUCŢII 585 478.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585 478.33 0.00
2812 AMORT. CONSTRUCŢIILOR 0.00 90 895.86 0.00 1 524.31 0.00 7 621.53 0.00 98 517.39

Total sum e clasa 2 604 448.92 90 895.86 0.00 1 524.31 0.00 7 621.53 604 448.92 98 517.39

1301 I MATERII PRIME ; 2 005.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 005.16 0.00

Total sum e clasa 3 2 005.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 005.16 0.00

401 FURNIZORI 0.00 74 117.41 433.59 256.99 802.91 2 841.28 0.00 76 155.78

4111 CLIENŢI 45 603.02 0.00 1 626.98 1 626.98 13 917.48 5 556.48 53 964.02 0.00

419 CLIENŢI - CREDITORI 0.00 77 941.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 941.09

4418 IMPOZITUL PE VENIT 0.00 7 043.00 449.00 0.00 1 683.00 321.00 0.00 5 681.00

4424 TVA DE RECUPERAT 53 107.59 0.00 0.00 0.00 224.57 0.00 53 332.16 0.00

4426 j TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 40.71 0.00 290.80 224.57 66.23 0.00

4428 'TVA NEEXIGIBILA 0.00 546.60 0.00 0.00 161.50 0.00 0.00 385.10

4428.TI ! TVA NEEXIGIBILA - ÎNCASARE 0.00 546.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546.60
4428.TP  i TVA NEEXIGIBILA - PLATA 0.00 0.00 0.00 0.00 161.50 0.00 161.50 0.00

4551 ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI 
CURENTE

0.00 14 600.00 2 000.00 0.00 3 500.00 200.00 0.00 11 300.00

4611 DEBITORI- IOANA -PORSCHE LEASING 977.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 977.78 0.00

4621 CREDITORI -FULEA DRAGOS 0.00 18 079.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 079.25

Total sume clasa 4 99 688.39 192 327.35 4 550.28 1 883.97 20 580.26 9 143.33 108 340.19 189 542.22

51212 CONT BANCA TRANS. O.OOj 307.06 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OOj 307.06

Pagina 1/2 SAGA C



S.C.TODERAVIS SRL c.f. R 010065708 r.c. J08/1653/1997 Capital soda' 700
SASCIORI str. - nr. 57 jud. BRAŞOV tel. 0268/2159

Balanţa de verificare
01.05.2018 -  31.05.2018

Cont Denumirea contului
Solduri iniţiale an Rulaje perioada Total rulaje Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
51213 CONT BANCA CEC 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.37 0.00
5311 CASA IN LEI 1 400.41 0.00 1 626.98 3 065.59 5 756.48 6 896.91 259.98 0.00

Total sum e clasa 5 1 421.78 307.06 1 626.98 3 065.59 5 756.48 6 896.91 281.35 307.06

6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 0.00 0.00 3.39 3.39 -29.25 -29.25 0.00 0.00
605 CHELT. CU ENERGIA SI APA 0.00 0.00 207.60 207.60 1 550.26 1 550.26 0.00 0.00
6262 CHELT.POSTALE 0.00 0.00 5.29 5.29 17.97 17.97 0.00 0.00
6288 ALTE PREST.SERV. 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 850.00 0.00 0.00
6581 DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI 0.00 0.00 183.00 183.00 911.00 911.00 0.00 0.00
6811 CHELT. DE EXPLOATARE CU 

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR
0.00 0.00 1 524.31 1 524.31 7 621.53 7 621.53 0.00 0.00

698 CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU 
ALTE IMPOZITE

0.00 0.00 0.00 0.00 321.00 321.00 0.00 0.00

Total sum e clasa 6 0.00 0.00 1 923.59 1 923.59 11 242.51 11 242.51 0.00 0.00

|yo6 VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII 0.00 0.00 1 626.98 1 626.98 13 917.48 13 917.48 0.00 0.00
Total sum e clasa 7 0.00 0.00 1 626.98 1 626.98 13 917.48 13 917.48 0.00 0.00

Totaluri: 707 564.25 707 564.25 11 651.42 11 651.42 62 739.24 62 739.24 715 075.62 715 075.62

întocmit,
MOTOC MOARCAS IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, 
MOTOC MOARCAS IOAN

Pagina 2J2 SAGA C
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Bifaţi numai 
dacă

este cazu l:

| | Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucureşti
r~] Sucursala
| | GIE-grupuri de interes economic
0  Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(• An C Semestru

Tip situaţie financiară : UU

Anul 2017

Suma de control 108.200

Entitatea S.C.TODERAVIS SRL

Judeţ Sector Localitate
Braşov SASCIORI

Strada Nr. Bloc Scara
57

At. Telefon
0268/2159

Număr din registrul comerţului J08/1653/1997 Cod unic de inregistrare 1 0 0 6 5 7 0 8
Forma de proprietate

3S-Societati cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

Situaţii financiare anuale r Raportări anuale
( entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public ______________  ____

Entităţi mici

Entităţi de 
interes 
public

0
[ ( •  Microentităţi

□ 1 entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art, 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state□ aparţinând Spaţiului Economic European
Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entităţile prevăzute Ia pct.9 alin.(2) din 
Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al căror exerciţiu 
financiar corespunde cu anul calendaristic 
FIO - BILANŢ PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: Capitaluri - total 

Capital subscris 

Profit/ pierdere

424.034

108.200

17.678

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele .

ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele

MOTOC-
MOARCAS
IOAN

Semnat digital de 
MOTOC-MOARCAS IOAN 
Data: 2018.05,29 13:06:27 
+03'00'

----  ■ * ( —r - ------------------- t

de inregistrare in organi5myT£j*5fesiaqdp.\-- JŞ v

v >cAbas.«o

Semnătura electronica

Entitatea are obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare anuale? C  da (•  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale? C  da ( î  NU

Formular VALIDAT
AUDITOR,
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CiF/CUI



FIO - pag. 1
BILANŢ PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2017 -lei-
Denumirea elementului Nr.

rd.
Sold la:

01.01.2017 31.12.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 
+235+4093-281-291-2931-2935) 0 2 531.845 513.553

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267" - 296 ) 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 531.845 513.553

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 

+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091 - 
391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 2.005 2.005

II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267 -296 +4092+411+413+418+425+4282+43T- +437' *+4382+441 •*+4424+din 
ct.4428" * +444 +445+446 +447^+4482+451 +453**+456*:-+4582+461+4662 
+473 -491 -495-496+5187)

06 138.555 99.688

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+507+dinct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07

IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531 +532+541+542) 08 10 1.115
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 140.570 102.808

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 ) (rd.11+12) 10

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 ) 11

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN
AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 
+424+426+427+4281 +431 ' **+437*«*+4381 +441 *' *+4423+4428 **+444* * +446 ""+ 
4 4 7 *' -+4481+451*** +453*** +455+456** +457+4581+462+4661+473’ **+509+5186 
+519)

13 254.058 192.327

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 -113.488 -89.519
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 418.357 424.034

G. DATORIIrSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 
+424+426+427+4281+431 •***+437' *+4381 +441*’ •■+4423+4428** ' +444 **+446* ’ *+ 
447* *+4481+451* **+453 +455+456"* +4581+462+4661+473 '+509+5186+519)

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 2 0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 ) 21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 2 2

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 

(rd.26+27) 25



FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478r) 26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL Şl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 1 2 0 .2 0 0 108.200

1 . Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 2 0 0 2 0 0

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1 0 1 1 ) 31 1 2 0 . 0 0 0 108.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elem ente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 38.000 38.000

IV. REZERVE (ct.106) 37 15.980 15.980

Acţiuni proprii (ct. 109) 38

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 41 247.574 244.176

SOLD D(ct. 117) 42 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 43 0 17.678

SOLD D (ct. 121) 44 3.397

Repartizarea profitului (ct. 129) 45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 418.357 424.034

Patrimoniul public (ct. 1016) 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 418.357 424.034

Suma de control FIO:  6425688/12605751

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
* ) Solduri debitoare ale conturilor respective.
* *) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 

contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele 

MOTOC MOARCAS IOAN

Calitatea
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CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
 ̂ la data de 31.12.2017Cod 20 - iei -

Denumirea indicatorilor Nr.
rd.

Exerciţiul financiar

2016 2017

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă
(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741* +766 " )

01 16.095 49.499

2. Alte venituri (ct.711 +712 + 721 + 722 + 725 + 741*** +751 +755 + 758 + 761 + 
762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 0 2

3. Costul materiilor prime şi ai consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) 03 259

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645) 04

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 +686-754-7812-7813-7814- 786) 05 18.292 18.292

6 . Alte cheltuieli**• ** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 +612 + 613 
+ 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 
+ 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 6 6 6 + 6 6 8 )

06 717 11.848

7. Impozite (ct.691 +698) 07 483 1.422

8 . PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.01 +02-03-04-05-06-07) 08 0 17.678

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) 09 3.397 0

Suma de control F20 : 137982/12605751
*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
') Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.

* ) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).
* ’ ) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.
**H ‘ ) Rd. 06 - Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare 
contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele 

MOTOC MOARCAS IOAN

Calitatea

Formular
VALIDAT
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-  , la data de 31.12.2017Cod 3 0  - l e i -

1. D ate priv ind rezu ltatu l inreg istrat Nr.
rd. N r.unitati Sum e

A B 1 2

Unităţi care au inregistrat profit 01 1 17.678

Unităţi care au inregistrat pierdere 0 2

Unităţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind p lăţile  restante Nr.
rd.

Total, 
din care:

Pentru
activ itatea

curenta

Pentru
activ itatea de 

investiţii

A B 1=2+3 2 3

Plaţi restante -  total (rd.05 + 09 + 15 Ia 18) 04

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08) 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08

Obligaţii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -  total 
(rd .lO la  14) 09

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de 
angajatori, salariaţi si alte persoane asimilate 10

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13
-altedatorii sociale 14

Obligaţii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 15

Obligaţii restante fata de alţi creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

III. Num ăr m ediu de sa lariaţi Nr.
rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Număr mediu de salariaţi 19
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, 

respectiv la data de 31 decembrie 2 0

IV. Redevenţe p lătite  în cursul p erioadei de raportare , 
subvenţii în casate  şi creanţe  restante

Nr.
rd. Sum e (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care: 21

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 2 2

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri D 25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26



F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 32

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 34

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36

V. Tichete acordate sa lariaţilo r Nr.
rd. Sum e (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 37

VI. Cheltuieli efectuate pentru activ itatea  de 
cercetare - dezvo ltare  *)

Nr.
rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: 38
- după surse de finanţare (rd. 40+41) 39 0 0

- din fonduri publice 40
- din fonduri private 41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0

- cheltuieli curente 43
- cheltuieli de capital 44

VII. Cheltu ieli de inovare * * * )
Nr.
rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B l 2

Cheltuieli de inovare 45

VIII. Alte inform aţii Nr.
rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 

(ct. 4094) 46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 48

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 la 53)

49

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 50
- părţi sociale emise de rezidenţi 51

- acţiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52

- obligaţiuni emise de nerezidenti 53

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 54
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror 

decontare se face in funcţie de cursul unei valute 
(din ct. 267)

55

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
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Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute 
(ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

57 90.580 45.603

- creanţe comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din 
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanţe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
(ct. 425 + 4282) 60

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61 46.996 53.108

- creanţe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(ct.431+437+4382) 62

- creanţe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 
+4424+4428+444+446) 63 46.996 53.108

- subvenţii de incasat(ct.445) 64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 

(ct.447) 65

- alte creanţe in legătură cu bugetul statului(ct.4482) 6 6

Creanţele entitatii in relaţiile cu entitatile afiliate(ct.451) 67
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

6 8

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 
473), (rd.70 la 72) 69 978 978

- decontări privind interesele de participare,decontări 
cu acţionarii/asociaţii privind capitalul,decontări din 
operaţiuni in participatie (ct.453+456+4582)

70

- alte creanţe in legătură cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decât creanţele in legătură cu 
instituţiile publice (instituţiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
71 978 978

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 
461)

72

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 73
- de la nerezidenti 74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 
economici ****)

75

investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80) 76

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 77
- părţi sociale emise de rezidenţi 78
- acţiuni emise de nerezidenti 79
- obligaţiuni emise de nerezidenti 80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 81
Casa în lei şi în valută (rd.83+84) 82 296 1.400

-în lei (ct. 5311) 83 296 1.400
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-în valută (ct. 5314) 84

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.86+88) 85
-în lei (ct. 5121), din care: 8 6

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 87
-în valută (ct. 5124), din care: 8 8

- conturi curente în valută deschise la bănci 
nerezidente 89

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.91+92) 90
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 

de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 91

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125+ 5414) 92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 
+115+118+124) 93 254.059 192.328

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 
+5195), (rd .95+96) 94

-în lei 95
-în valută 96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.98+99) 97

-în lei 98
- în valută 99

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 1 0 0

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 
1686+ 1687) (rd. 102+103) 101

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se 
face in funcţie de cursul unei valute 1 0 2

-în valută 103
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 104

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 105
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 
+ 408 + 419), din care:

106 205.067 152.059

- datorii comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri 
primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în 
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 
405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 108

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)

109 21.713 7.590

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(ct.431+43 7+4381) 1 1 0 8.094

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului 
(Ct.441 +4423+4428+444+446) 111 13.532 7.590

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447) 1 1 2 87

- alte datorii in legătură cu bugetul statului 
(ct.4481) 113

Datoriile entitatii in relaţiile cu entitatile afiliate (ct.451) 114
Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455), din care: 115 9.200 14.600 _____1
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- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.fizice 116 9.20C 14.600
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.juridice 117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123) 118 18.079 18.079

-decontări privind interesele de participare, 
decontări cu acţionarii /asociaţii privind capitalul, 
decontări din operaţii in participatie 

(ct.453+456+457+4581)
119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu 
instituţiile publice (instituţiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
120 18.079 18.079

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 121
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări 

financiare si investiţii pe termen scurt (ct.269+509) 122

- venituri în avans aferente activelor primite prin 
transfer de la clienţi (ct. 478)

123

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 124

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 126 200 200
-acţiuni cotate 3) 127

- acţiuni necotate 4) 128

- părţi sociale 129 200 200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 130

Brevete si licenţe (din ct.205) 131

IX. Inform aţii priv ind ch e ltu ie lile  cu 
colaboratorii

Nr.
rd. 31.12 .2016 31.12.2017

A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 132

X. Inform aţii priv ind bunurile  din dom eniul 
public al statului

Nr.
rd. 31.12 .2016 31.12.2017

A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare 133

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune 134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate 135

XI. inform aţii p riv ind bunurile  din  
proprietatea privată  a statu lu i sup use  
inventarierii cf. OM FP nr. 668/2014

Nr.
rd. 31.12 .2016 31.12 .2017

A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 136
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XII. Capital social vărsat Nr.
rd. 31.12 .2016 31.12.2017

Sum a (lei) % 6) Sum a (lei) %  o

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6) ,  

(rd. 138+ 141+ 145 la 148)
137 200 X 200 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 139+140) 138
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 139
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 140

- deţinut de societăţile cu capital de stat, 
din care: 141

- cu capital integral de stat 142
- cu capital majoritar de stat 143
-  cu capital minoritar de stat 144

-  deţinut de regii autonome 145
-  deţinut de societăţi cu capital privat 146
-  deţinut de persoane fizice 147 200 100,00 200 100,00
-  deţinut de alte entităţi 148

Nr.
rd. Sum e

A B 2016 2017

XIII. D ividende/vărsăm inte cuven ite  
bugetulu i de stat sau local, de rep artizat din  
profitul exerciţiu lu i financiar de către  
com paniile naţionale, societăţile  naţionale, 
societăţile şi regiile  autonom e, din care:

149

-  către instituţii publice centrale; 150
-  către instituţii publice locale; 151
-  către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

152

Nr.
rd. Sum e

A B 2016 2017

XIV. D ividende/vărsăm inte cuven ite  
bugetului de stat sau local, v irate  în perioada  
de raportare din profitu l com p aniilo r  
naţionale, societăţilo r naţionale , societăţilo r  
şi al regiilor autonom e, din care:

153

-  dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate: 154

-  către instituţii publice centrale; 155
-  către instituţii publice locale; 156
-  către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
ponderea acestora.

157
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- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate: 1 5 8

- către instituţii publice centrale; 159

către instituţii publice locale; 160

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin 
direct/indirect acţiuni sau participaţi! indiferent de 
ponderea acestora.

161

XV. C reanţe pre luate prin cesionare  de la p ersoane ju rid ice  *****) Nr.
rd. Sum e (lei)

A B 2016 2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 
care: 162

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 163

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 164

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 165

XVI. Venituri obţinute din activ ităţi agrico le ******)
Nr.
rd. Sum e (lei)

A B 2016 2017

Venituri obţinute din activităţi agricole 166

XVII. Situaţia ven iturilo r si cheltu ie lilo r Nr.
rd. Sum e (lei)

A B 31.12.2016 31.12.2017

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172) 167 16.095 49.499

Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 168 16.095 49.499

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 169
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 170

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) '/) 171

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 172

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

SoldC 173

Sold D 174

3. Venituri din producţia de imobilizări necorporale si corporale 
(ct.721+722) 175

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 176

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 177
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 

7417 + 7419) 178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 179

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 180

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584) 181
VENITURI DIN EXPLOATARE -  TOTAL 

(rd. 167+173-174+175 + 176+177+178+1 79) 182 16.095 49.499

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 183 259

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 184
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b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 185 349 1.006
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 186
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 187

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190) 188

a) Salarii şi indemnizaţii ?) (ct.641+642+643+644) 189

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645) 190

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 192-193) 191 18.292 18.292

a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817) 192 18.292 18.292
a.2) Venituri (ct.7813) 193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196) 194

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 195

b.2) Venituri (ct.754+7814) 196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 Ia 204) 197 367 10.841
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611 +612+613+614+6154-621 +622 

+623+624+625+626+627+628) 198 367 26

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli 
reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale 
(ct. 635 + 6586 )

199 80

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 200
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 201
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 202
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 +6581 +6582 + 6583 + 6584 + 6588) 203 10.735
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 

Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7) 204

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207) 205

- Cheltuieli (ct.6812) 206

-Venituri (ct.7812) 207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -  TOTAL
(rd. 183 la 186-187+188+191+194+197+205) 208 19.008 30.398

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 182-208) 209 0 19.101

- Pierdere (rd. 208-182) 210 2.913 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613) 211

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 212
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7) 213

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 214

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 216

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 217

VENITURI FINANCIARE -  TOTAL (rd. 211+ 213  + 215 + 216) 218
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 220 - 221) 219

- Cheltuieli (ct.686) 220
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-Venituri (ct.786) 221
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7) 222 1 1

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 224

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224) 225 1 1
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225) 226 0 0

- Pierdere (rd. 225 - 218) 227 1 1
VENITURI TOTALE (rd. 182+218) 228 16.095 49.499

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225) 229 19.009 30.399

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 228-229) 230 0 19.100

- Pierdere (rd. 229-228) 231 2.914 0

19. Impozitul pe profit (ct. 691) 232

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 233 483 1.422

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233) 234 0 17.678

- Pierdere (rd. 231+232+233-230) 235 3.397 0



Suma de control F30 : 1870011 / 12605751
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ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele
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Calitatea C .'«<----------------------------------- * * **) ***)ţ—
12—CONTABIL SEF ^  ^ fi

Semnătură %  ̂
Nr.de inregistrare in organism^3ţ|^^s^c^^

)

-

Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) -  reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

**) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

***) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi 
de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi 
agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt 
considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 138 - 148 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat înscris la rd. 137.
7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
8) La rd.l 89 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', 
analitic 'Colaboratori persoane fizice'.
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SITUAŢIA ACTIVELOR IM OBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40 - lei -
Elemente de 
imobilizări

Nr.
rd.

Valori brute

Sold
iniţial

Creşteri Red
Total

uceri
Din care: 

dezmembrări 
si casari

Sold final 
(col.5=1+2-3)

A B 1 2 3 4 5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizări 02 X
Avansuri acordate pentru 
imobilizări necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
ll.imobilizari corporale

Terenuri 06 18.971 X 18.971
Construcţii 07 585.478 585.478
Instalaţii tehnice si maşini 08
Alte instalaţii, utilaje si mobilier 09
Investiţii imobiliare 10
Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12
Imobilizări corporale in curs de 
execuţie 13

Investiţii imobiliare in curs de 
execuţie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizări corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 604.449 604.449
III.Imobilizări financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 604.449 604.449
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SITUAŢIA AM ORTIZĂRII ACTIVELOR IM OBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări Nr.
rd. Sold iniţial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizărilor scoase 

din evidenta

Amortizare la 
sfârşitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizări 20
Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22
ll.lmobilizari corporale

Terenuri 23
Construcţii 24 72.604 18.292 90.896

Instalaţii tehnice si maşini 25

Alte instalaţii,utilaje si mobilier 26

Investiţii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 72.604 18.292 90.896

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30) 31 72.604 18.292 90.896



SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizări Nr.
rd. Sold iniţial Ajustări constituite 

in cursul anului
Ajustări

reluate la venituri
Sold final 

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizări 33
Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35
II.Imobilizări corporale

Terenuri 36

Construcţii 37

Instalaţii tehnice si maşini 38

Alte instalaţii, utilaje si mobilier 39

Investiţii imobiliare 40
Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42
Imobilizări corporale in curs de 
execuţie 43

Investiţii imobiliare in curs de 
execuţie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

lll.lmobilizari financiare 46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE- 
TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de control F40 : 4,1.72070 /1260575.1.
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Solduri / Rulaje de p re luat din balanţa contabila  in fo rm ulare le  F IO  si F20 co l.2 (an curent)
Atentie ! Selectaţi mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ m icro)!

Conturi microentitati

1 lu ltim ul rând sau nr.cr rând necompletat)

N r.cr. Cont Sum a

1



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

AVIZ NR.

COMISIA 1
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE 
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

/20.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.l AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea/neaprobarea eşalonării la plata a datoriilor S.C.Toderavis S.R.L.

Amendamente propuse:

/ / “ /  ~
r  _<£_

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / 20.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea/neaprobarea eşalonării la plata a datoriilor S.C.Toderavis S.R.L.

Amendamente propuse: 
_________

PREŞEDINTE, 
Bogdary/lon

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. 3 7  / 20.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea/neaprobarea eşalonării la plata a datoriilor S.C.Toderavis S.R.L.

Amendamente propuse:

so  f i  * j/r<r/r?<Ps / ip ^ y (y

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. / /  /19.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea/neaprobarea eşalonării la plata a datoriilor S.C.Toderavis S.R.L. 

Amendamente propuse:

SECRETAR,

“ I fft
PREŞEDINTE,

Alexandru/Florin



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. / /  / 19.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea/neaprobarea eşalonării la plata a datoriilor S.C.Toderavis S.R.L.

Amendamente propuse:

\  '-------

_________ rv- t : C lA 'T n r& sA  C i*

C / C  ^ 7  £

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andreea,?

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. /19.09.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:________________________________________________________________

- aprobarea/neaprobarea eşalonării la plata a datoriilor S.C.Toderavis S.R.L.

Amendamente propuse:
_______________________ (&  -  k/  m

d2> ây

/ALLL- 0̂/0 f  2(0/^

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbert

SECRETAR, 
Clonţ Valentin

Cod: F-18


