
 

DECIZIE 

                                                        mun. Hînceşti 

                             

din 12 octombrie 2017                                                                        nr. 05/29 

 

Cu privire la aprobarea raportului financiar a  

ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări,  

prospecţiuni şi servicii” pe perioada 2016- septembrie 2017  

 

Audiind raportul privind rezultatele activităţii economico-financiare a 

Întreprinderii Municipale „Biroul raional Hînceşti de proiectări, prospecţiuni şi 

servicii” pe anul 2013,  şi în conformitate cu pct. 6.1. din Statutul întreprinderii 

precum şi în temeiul art. 46, alin.(1) al Legii privind administraţia publică locală, 

Consiliul Raional  DECIDE: 

 

1. Se ia act de Raportul privind activitatea economico-financiară a ÎM “Biroul 

de proiectări, prospecţiuni şi servicii” pe perioada 2016- septembrie 2017, 

prezentat conform Anexei; 

2. Se obligă managerul Biroului, să prezinte anual spre examinare şi aprobare 

Rapoartele privind activitatea economico - financiară a Biroului, cu 

propuneri de îmbunătăţire a sistemului de management  financiar şi 

controlul, funcţionarea lui eficientă, reducerea datoriilor debitoare şi 

creditoare, conlucrarea optimă cu organele autorităţilor publice locale 

referitor la oferirea calitativă a serviciilor de proiectări şi prospecţiuni, 

precum şi executarea necondiţionată a recomandărilor Curţii de Conturi 

conform Hotărîrii nr.25 din 14.07.2015. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui 

Ghenadie BUZA, președintele raionului. 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                                       Vasile GAJIU   

 

               Contrasemnează: 

                 Secretarul  

  Consiliului Raional Hînceşti                                       Elena MORARU TOMA 
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Anexa  

la Decizia Consiliului raional Hînceşti  

nr. 05/ 29 din 12 octombrie 2017 

 

Raportul  

privind activitatea economico-financiară a ÎM “Biroul de proiectări, 

prospecţiuni şi servicii” pe anul 2016 – 09 – 2017 

 

          Activitatea Biroului  de proiectări, prospecţiuni şi servicii pe perioada de 

referinţă a fost orientată spre îndeplinirea sarcinilor de bază ale Biroului: prestarea 

serviciilor de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii 

şi reţele tehnici edilitare, reconstrucţie,restaurări,activităţi în domeniul arhitecturii. 

Biroul de proiectări,prospecţiuni şi servicii  a fost fondat la 26.02.1998 în 

conformitate cu Decizia  Comitetului executiv al raionului Hînceşti nr. 02/06 şi 

reorganizat în Birou judeţian în conformitate cu decizia Biroului Permanent al 

Consiliului Judeţian Lăpuşna nr. 5/08 din 16.12.1999,la 29.08.2003 fiind 

schimbată denumirea completă în ÎM în conformitate cu Decizia Consiliului 

Raional  cu nr. 04/07. Statutul ÎM „Biroul de proiectări,prospecţiuni şi servicii” a 

fost înregistrat în mod corespunzător la Camera Înregistrării de Stat la 29.02.2000 

cu nr. 15800099 -5 şi reînregistrat ca ÎM la 14.10.2003 . Statutul Biroului a fost 

înregistrat în conformitate cu Legea nr. 845 –X11 din 03.01.1992 „ cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi,Legea nr.835 din 17.05.1996 „privind principiile 

urbanismului şi amenajerii”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu nr. 499 

din 30.05.2000 „privind aprobarea Regulamentului organelor locale de 

arhitectură”, alte acte legislativ-normative ce determină principiile de activitate. 

Biroul este o ÎM şi beneficiază în condiţiile legii de drepturile întrepriderilor de stat 

şi organizaţiilor de prospecţiuni-proiectări, este fondat de către Consiliul Raional 

Hînceşti şi îregistrat cu unele bunuri de către organul autoadministrării locale 

(fondator) ,care se înregistrează în bilanţul întreprinderii (garaj cu sup. 19,4 m2 cu 

valoarea de 33,6 mii lei). 

         În activitatea sa întreprinderea se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi 

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, acte ale ministerelor,departamentelor, 

ale organelor autoadministrării locale şi statutului său. 

         ÎM „Biroul de proiectări,prospecţiuni şi servicii” este persoană juridică şi 

dispune în condiţiile legii de ştampilă,conturi de decontare şi posedă cu drept de 

proprietate bunuri,care sînt separate de bunurile Fondatorului. Fondatorul şi-a 

exercitat drepturile de gestionar al Biroului de proiectări,prospecţiuni şi servicii 

prin intermediul Managerului Biroului d-na Miron Veronica. În cadrul    

Întreprinderii conform statelor de personal ,au activat 4 specialişti,inclusiv cu o 

vechime mai mare de 30 ani 2 persoane. Toţi sînt certificaţi, dispun de studii în 

domeniul dat.  

         Biroul activează în baza principiilor autogestiunii şi autofinanţării.Activitatea 

şi renumerarea muncii s-a efectuat din contul mijloacelor acumulate. Suma  

beneficiului reprezintă indicele principal al activităţii de producere. Achitările 

pentru lucrările executate de Birou sa-u efectuat în baza preţurilor contractuale, 



calculate în corespundere cu codurile de preţuri pentru lucrările de 

proiectare,prospecţiuni şi servicii în vigoare ,cît şi în baza unor devize individuale. 

         Preţurile pentru lucrările de proiectare, prospecţiuni şi servicii au fost 

stabilite de comun acord cu beneficiarii la defenitivarea contractelor de prestări 

servicii sau executări de lucrări. 

          La ţinerea evidenţei contabile Biroul se conduce de regulele generale 

obligatorii de contabilitate şi de rapoarte financiare prevăzite în Legea 

contabilităţii. 

          Potrivit datelor bilanţului contabil la situaţia din 31.12.2016,  2017  pe 9 luni 

valoarea patrimoniului net al Biroului a constituit 54,7 mii lei (garaj 33,6 mii lei; 

tehnică de calcul 21,8 mii lei). Structura activelor, patrimoniului net, sînt cu 

acoperire , evidenţa şi modificarea acestora pe parcursul anilor de activitate  sînt 

reflectate în documentele primare şi rapoartele financiare respective. 

        Analiza indicatorilor economico-financiari realizaţi de Birou denotă că în anul 

2016  Biroul a înregistrat total venituri din vînzări  în volum de 256088 lei,  09 – 

2017 -  129437 lei  .  

        Veniturile din vînzări au fost obţinute inclusiv: 

        De la acordarea serviciilor de proiectări  - 2016 - 256088 lei, 09 – 2017 – 

129437 lei . 

       Costul vînzărilor totale constitue suma de  2016 - 140179  lei ,09 – 2017 – 

112860 lei.  

       Cheltuieli  cu personalul  privind remunerarea muncii  2016 – 21000  lei , 09 

-2017 -36000 lei. Contribuţii de asigurări sociale şi  prime de asigurări obligatorii 

de asistenţă medicală   2016 – 5775 lei, 09 -2017 – 10620 lei. Cheltuieli de 

amortizare  2016 - 2700 lei , 09 – 2017 – 2700 şi alte cheltuieli  2016 - 146538 lei, 

09 –  2017 - 63540 lei   

       Profit net (perderea netă )  al perioadei de gestiune constitue anul  2016 -  

80075 lei, 09 – 2017 – 16577 lei.  

      Active circulante a întreprinderii pe anul 2016 – 77838 lei  

      Active circulante a întreprinderii pe anul  09.2017 – 49050 lei  

      Datorii curente a întreprinderii pe anul 2016 – 19928  lei  

      Datorii curente a întreprinderii pe anul  09.2017 – 11250  lei  

       Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii –  2016 - 0 lei, 09 -2017 

– 0 lei. 

      Astfel, activitatea economico – financiară a Biroului a fost marcată de o 

evoluţie pozitivă, caracterizată prin diminuarea ritmului de creştere a pierderilor 

financiare comparativ cu cel de majorare a veniturilor. 

        

 

                Manager                                                                  Veronica MIRON     

 

          Contrasemnează: 

                 Secretarul  

  Consiliului Raional Hînceşti                                       Elena MORARU TOMA 

 



NOTA INFORMATIVA 

privind rezultatele activitatea economico- financiara a 

Î.M “Biroul raional Hîncești de proiectări, prospecțiuni și  servicii” 

 pe anul 2016 și 9 luni anul 2017 

 

        Î.M “Biroul raional Hîncești de proiectări, prospecțiuni și  servicii”este 

înregistrata de către Camera înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al 

RM la data de 29.02.2000 cu numărul 1003605007468 cu capitalul statutar în 

valoare de 39 lei(mijloace fixe ale biroului) și un garaj cu suprafața de 19,4 m.p.. 

       Veniturile din vînzări în anul 2016 constituie 256088 lei ; cheltuieli cu 

personalul privind remunerarea muncii – 21000 lei , contributii de asigurari sociale 

si prime de asigurari obligatorie de asistenta medicala- 5775 lei; cheltuieli cu 

amortizarea-2700 lei si alte cheltuieli -146538 lei Profit net( perderea netă) al 

perioadei de gestiune constituie- 80075 lei . 

       Veniturile din vînzări pentru  9 luni, anul 2017 constituie 129437 lei ; 

cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii – 36000 lei , contributii de 

asigurari sociale si prime de asigurari obligatorie de asistenta medicala- 10620 lei; 

cheltuieli cu amortizarea-2700 lei si alte cheltuieli -63540 lei Profit net( perderea 

netă) al perioadei de gestiune, 9 luni anul 2017 constituie- 16577lei . 

 

Pe parcursul anului 2016, 2017 au fost înregistrate următorii indicatori  

Denumirea indicatorilor Anul precedent 

2016 

Anul curent 

2017 

Rata creşterii / 

micşorării în 

comparaţie cu anul 

precedent  

Analiza veniturilor din vînzări 

venituri din vînzări 256088 129437 -127651 

Costuri vinzarilor 140179 112860 -27319 

 

   Active circulante Întreprinderii în anul 2016 –77838 lei  

   Active circulante Întreprinderii în anul 2017 –49050 lei  

Datorii curente Întreprinder în anul 2016 în suma de 19928 lei  

Datorii curente Întreprinder în anul 2017 în suma de 11250 lei  

    În componenţa activelor imobilizate întră mijloace fixe , costul la 31.12.2016 – 

54700 lei  . Amortizarea activelor imobilizate se calculeaza prin metoda liniară. 

    În componenţa activelor imobilizate întră mijloace fixe , costul la 01.10.2017 – 

54700 lei  . Amortizarea activelor imobilizate se calculeaza prin metoda liniară. 

     În anul 2016 și 9 luni anul 2017 operaţiunile bancare şi de casa au fost efectuate 

şi reflectate în evidenţa contabilă conform legislaţiei în vigoare al Republicii 

Moldova .  

Soldul mijloacelor banesti la contul de decontare la data de 31,12,2016 este 

reflectat în bilant în suma de 76764 lei , din care –76571 lei pe cont de decontare, 

193 lei  – în casă . 



Soldul mijloacelor banesti la contul de decontare la data de 01,10,2017 este 

reflectat în bilant în suma de 49050 lei , din care –48940 lei pe cont de decontare, 

110 lei  – în casă . 

    În procesul activitatii a fost verificata corectitudinea calculării salariului 

personalului , corectitudinea şi plenitudinea defălcării efectuate pentru asigurările 

obligatorii de stat sociale şi medicale , corectitudinea reţinerii impozitului pe venit.  

    Soldul datoriilor privind remunerarea muncii constituie la 31,12,2016- 0  lei . 

    Soldul datoriilor privind remunerarea muncii constituie la 01,10,2017- 0  lei . 

    Situatiile financiare al Societăţii au fost prezentat la oficiul teritorial de statistica 

Hîncesti  su semnatura conducatorului -   Veronica Miron 

 

  

 

                         Manager                                                             Veronica MIRON 

 

 


