S.C. LEXAD CONT S.R.L.
CÂMPINA, STR. MUŞCELULUI, NR.40
J 29/545/2002
C.U.I. 14650348
 0722.53.43.79
TEL./FAX 0244/33.21.77

Catre,
S.C. GALFINBAND S.A.
OFERTĂ TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ
PRIVIND SERVICIILE DE AUDIT FINANCIAR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016
Prin prezenţă vă informăm că S.C. LEXAD CONT S.R.L. este membră a
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA începand cu data de
01.08.2002, cu autorizaţia nr. 237 pe care o anexăm în copie. Societatea este condusă de
administratorul Constantin Valerică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din
România cu nr. 1065/2001, cu activitate în domeniul financiar – contabil din anul 1974,
astfel:
 Inspector de credite la Banca de Investiţii – 3 ani;
 Contabil – şef la:
 Întreprinderea Energopetrol Câmpina – 3 ani;
 Rafinăria Câmpina – 2 ani;
 Director economic la:  Rafinăria Câmpina – 7 ani;
 Rompetrol Bucureşti – 4 ani
 Administrator Reorganizare Judiciară la:
 S.C. Neptun S.A. Campina – 3 ani - redresata.
 Lichidator la :
 SC Prola S.A. Ploiesti
Specializari :
 Expert contabil cu carnetul nr. 3550;
 Auditor financiar cu carnetul nr.1204/2001;
 Lichidator şi administrator judiciar, cu numar matricol 1B1596;
 Consultant fiscal, carnet numarul 2184/2007;
 Absolvent al cursului postuniversitar Management Financiar, A.S.E. Bucureşti,
1999;
S.C. LEXAD CONT S.R.L. a efectuat auditarea situaţiilor financiare întocmite în
baza OMFP 3055/2009 si OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
astfel:
 S.C. ARTSANI SRL Ploiesti, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 S.C. CONFIND S.A. Campina, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 S.C. MEFIN S.A. Sinaia, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 S.C. CARTRANS SRL Ploiesti, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 S.C. ELECTROUTILAJ S.A. Campina, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Societatea, prin reprezentantul său legal, vă stă la dispoziţie pentru activitatea de
audit financiar, în conformitate cu prevederile O.U.G. 75/1999 cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.133/2002, coroborată cu OMFP 1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate.
Reprezentantul, sau împuterniciţii societăţii, în baza contractului încheiat cu
beneficiarul, asigură prezenţa la sediul beneficiarului:
 la simpla cerere a acestuia:
 cel puţin o dată pe lună
 ori de câte ori consideră necesară prezenţa sa pentru a se asigura de efectuarea unui
“Raport de audit financiar”, profesional, în concordanţă cu cerinţele şi exigenţele
legii.
De asemenea, prestatorul se obligă să asigure, la simpla cerere a beneficiarului, sau la
nevoie şi la alte servicii pentru asigurarea bunului mers al activitatii derulate cum ar fi:
 de consultanţă financiar – contabilă
 de management financiar – contabil
 de pregătire a personalului din compartimentele de specialitate.
Pentru efectuarea serviciilor din oferta tehnică S.C. LEXAD CONT S.R.L. Câmpina
vă propune un tarif, pentru auditarea unui exercitiu financiar, de 11.000 lei, fără TVA.
Oferta este valabila pentru exercitiul financiar 2016.
Pretul include:
- auditarea situatiilor financiare incheiate pentru exercitiului financiar 2016.
Plata se va face partial, pe bază de factură emisă de prestator in intelegere cu clientul,
pe baza de contract.

Cu stimă,
Administrator Ec. V. Constantin

