
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE DOLJ 

 

CUI 4552423 

 

Raportul Administratorului 

 

Organizarea şi conducerea contabilităţii s-a realizat cu repectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr. 

82/1991 si actelor normative in vigoare.  

In anul 2019 s-a aplicat planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobat 

prin OMF nr.3103/2017. 

Operatiunile economico-financiare au fost consemnate in documente justificative si inregistrate 

corect si la timp in contabilitate. 

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si 

analitice de la 31.12.2019. 

Nu s-au facut compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli. 

  Conturile dau o imagine fidela a situatiei financiare la data de 31.12.2019. 

Veniturile aferente activitatii fara scop patrimonial realizate in anul 2019 sunt in valoare de 21.284 

lei, iar cele din activitatile economice sunt in valoare de 7.951.862 lei. Cifra de afaceri se ridica la 993.168 lei. 

Cheltuielile aferente activitatii fara scop patrimonial realizate in anul 2019 sunt in valoare de 3.252 

lei, iar cele din activitatile economice sunt in valoare de 4.139.642 lei. 

Activitatea anului 2019 s-a incheiat cu un excedent din activitatile fara scop patrimonial in suma de 

18.032 lei si cu excedent  din activitatile economice in suma de 3.812.220 lei, rezultand un excedent total in 

suma de 3.830.252 lei. 

 In anul 2019 functionarea a fost asigurata de un numar de 4 salariati. 

   CCI Dolj inregistreaza la data de 31.12.2019 capitaluri proprii negative de -694.388 lei, total active 

de 4.233.398 lei, din care creante de 452.139 lei si datorii totale de 4.952.986 lei, din care sume care trebuie 

platite intr-o perioada mai mare de un an 569.857 lei.  

Principalii creditori sunt Primaria Craiova si Administratia Finantelor Publice. CCI Dolj nu 

inregistreaza datorii catre furnizori si salariati.  

In ceea ce priveste datoria catre Administratia Finantelor Publice,  aceasta face obiectul unei 

esalonari pana in octombrie 2021, iar in ceea ce priveste obligatiile curente catre bugetul statului nu se 

inregistreaza restante. 

In cursul anului 2019 a fost stinsa datoria catre dl.Guna Mihai fata de care  Garanti Bank cesionase 

creanta sa in suma de 1.455.515,60 euro reprezentând credit, dobânzi aferente şi comisioanele restante ,  prin 

executarea garantiei constand in cladire de birouri si teren  aferent de 963 mp situate in Craiova, str. Brestei, 

nr.21 prin licitatie publica derulata de Biroul Executorului Judecatoresc Ionilete Raol Florin pentru suma de 

5.368.900 lei si prin cedarea bunurilor mobile aflate in incinta cladirii pentru suma de 1.547.127,92 lei 

conform Conventiei de dare in plata nr.610/28.08.2019.  

Pentru anul 2020 CCI Dolj isi propune obtinerea unui excedent de 110.000 lei care sa-i asigure 

continuarea activitatii si indeplinirea obiectivelor conform statutului sau si in interesul membrilor sai. 
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