MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
S.T. 290/13.04.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Spiridon Demirel

HOTĂRÂRE
privind aprobarea conţinutului contractului cadru de asociere în participaţie
pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6

Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Sectorului 6;
Tinând cont de prevederile art. 1949 şi următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare, prevederile O.M.F.P.
nr. 1.802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale consolidate, precum şi de dispoziţiile Hotărârii Consiliului General
al Municipiului Bucureşti nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a activităţii din
pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. o) şi r) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă conţinutul contractului cadru de asociere în participaţie ce va
fi încheiat de către Administraţia Pieţelor Sector 6, conform Anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului
Local al Sectorului 6 nr. 121/28.08.2014.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Pieţelor Sector 6 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Spiridon Demirel

EXPUNERE DE MOTIVE

Contractul de asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia
Pieţelor Sector 6 a fost adoptat prin hotărâre de către Consiliul Local al
Sectorului 6 la data de 28.08.2014.
Cum de la data adoptării hotărârii nr. 121/28.08.2014 şi până în prezent au
intervenit o serie de modificări legislative, în special în domeniul reglementărilor
contabile şi al fiscalităţii – adoptarea noului cod fiscal – Legea nr. 227/2015,
rezultă cu necesitate amendarea contractului de asociere în participaţie adoptat la
28.08.2014 de către Consiliul Local al Sectorului 6.
Prin proiectul de hotărâre anexat se urmăreşte în principal punerea în acord
a prevederilor contractuale cu actele normative noi astfel:
H.C.L. Sector 6 nr. 84/30.04.2014 privind măsuri de îmbunătăţire a
colectării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii care utilizează
domeniul public/privat aflat în administrarea instituţiilor de interes public din
subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 a prevăzut obligaţia prezentării
certificatelor de atestare fiscală până la data de 31.03.2016 a fiecărui an în sarcina
contribuabililor care utilizează domeniul public/privat în baza unor contracte cu
instituţiile publice de interes local de la nivelul sectorului 6, sub sancţiunea
rezilierii contractelor. Cu toate acestea, întrucât în contractele cadru pe care le
încheie instituţiile publice de interes local nu a fost prevăzută o astfel de obligaţie
precum şi sancţiunea rezilierii contractului, au făcut ca această hotărâre să fie
lipsită de efectele prevăzute în cuprinsul său, respectiv rezilierea contractelor;
O.M.F.P. nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate.
Conform contractului adoptat prin H.C.L. Sector 6 nr. 121/28.08.2014
decontarea între asociaţi se efectua pe baza balanţei de verificare la 31 decembrie
şi a bilanţului contabil, pe când O.M.F.P. nr. 1802/29.12.2014 statuează ca mod de
decontare între asociaţi decontul lunar de venituri şi cheltuieli şi balanţa lunară de
verificare.
Astfel, proiectul de hotărâre pe care îl propunem adaptează contractul de
asociere pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6 la actele normative mai
sus amintite.
Tinând cont că prezentul proiect de hotărâre întruneşte, atât condiţiile de
legalitate, cât şi de oportunitate, îl supunem spre aprobare plenului Consiliului
Local al Sectorului 6.

PRIMAR,

Rareş Şerban Mănescu
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RAPORT DE SPECIALITATE
La data de 28.08.2014 Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat
Hotărârea nr. 121 prin care a aprobat conţinutul contractului cadru de
asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6.
De la data adoptări acestei hotărâri şi până în prezent au intervenit o
serie de modificări legislative în special în domeniul reglementărilor contabile şi
al fiscalităţii – adoptarea noului Cod fiscal – Legea 227/2015, care fac
necesară amendarea contractului de asociere în participaţie adoptat la
28.08.2014.
Prin adoptarea proiectului de hotărâre anexat se urmăreşte în principal
punerea în acord a prevederilor contractuale cu actele normative noi aplicabile
în materie, după cum urmează:
•

Prin H.C.L.Sector 6 nr. 84/30.04.2014 privind măsuri de îmbunătăţire
a colectării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabili care utilizează
domeniul public/privat aflat în administrarea instituţiilor de interes public
din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 a fost prevăzută
obligativitatea prezentării certificatelor de atestare fiscală pănă la data de
31.03 a fiecărui an în sarcina contribuabililor care utilizează domeniul
public/privat în baza unor contracte cu instituţiile publice de interes
local de la nivelul sectorului 6, sub sancţiunea rezilierii contractelor însă
atâta vreme căt în contractele cadru pe care le încheie instituţiile publice
de interes local nu a fost prevăzută o astfel de obligaţie precum şi
sancţiunea rezilierii contractului, lipsesc de eficienţă însuşi actul
normativ în cauză.

•

O.M.F.P. nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate.
Conform contractului adoptat prin H.C.L. Sector 6 nr. 121/28.08.2014
decontarea între asociaţi se efectua pe baza balanţei de verificare la 31
decembrie şi a bilanţului contabil pe când O.M.F.P. nr.
1

1802/29.12.2014 statuează ca mod de decontare între asociaţi decontul
lunar de venituri şi cheltuieli şi balanţa lunară de verificare.
Astfel noile reglementări contabile la „SECŢIUNEA 4.14Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de
asocieri în participaţie” instituie noi reguli după cum urmează:
“424. - (1)Evidenţa asocierii în participaţie se organizează atât la nivelul
asocierii, cât şi în contabilitatea fiecărui coparticipant cu ajutorul contului
458 "Decontări din operaţiuni în participaţie", analitic distinct pe fiecare
coparticipant.
(2) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv
a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în
participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează
cu ajutorul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie".
425.- (1) Societatea care conduce evidenţa asocierii în participaţie ţine
evidenţă şi întocmeşte balanţă de verificare distincte de cele
corespunzătoare activităţii proprii.
(2) În ceea ce priveşte imobilizările corporale şi necorporale puse la
dispoziţia asocierii, acestea sunt cuprinse în evidenţa contabilă a celui
care le deţine în proprietate.
(3) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în
participaţie se contabilizează distinct de către unul dintre asociaţi, conform
prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 6.
La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe
naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea
înregistrării acestora în contabilitatea proprie“

Luând în considerare că la adoptarea modelului de contract ce s-a constituit
ca Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 121/2014 au fost avute în vedere dispoziţiile
legale vechi aplicabile materiei asocierii în participaţiune şi ţinând cont de
diferenţele de reglementare, aşa cum le-am arătat în cele de mai sus,
considerăm că se impune cu necesitatea adoptarea acestui proiect de hotărâre
al cărui scop este de a pune în acord contractul administrativ ce este încheiat
de către Administraţia Pieţelor Sector 6 cu legislaţia aplicabilă la momentul
actual materiei asocierii în participaţie în ceea ce priveşte domeniul fiscalităţii
şi al reglementărilor contabile .
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Tinând cont că prezentul proiect de hotărâre întruneşte atât condiţiile de
legalitate cât şi de oportunitate considerăm, că poate fi supus aprobării
plenului Consiliului Local al Sectorului 6.
Având în vedere cele de mai sus, coroborate cu prevederile art. 45 alin.
1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare,
prezentul proiect de hotărâre.

Director,
Constantin-Robertino POPESCU
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