
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                           CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                 

HOTĂRÂREA NR. 15 
      din 27  februarie 2014 

 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2013 (10.07.2013-31.12.2013), la SC 
SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL. 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
27 februarie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 115  din 21.02.2014, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu, 

Analizând: 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, la care 

Consiliul Local  este asociat unic;    
 Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. 571 din 

20.02.2014 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea 
profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2013, nr.567 din 20.02.2014, 
(10.07.2013-31.12.2013), al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, având în vedere 
expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu; 

Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 
10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul 
unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   

Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea 

profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, 

Prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăţilor comerciale, prevederile Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, 

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza punctului nr.322 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conform cu directivele europene; 

În temeiul  art.36, alin.(2), lit. “a”, alin.(3) lit. “b”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) pct.19 lit. “f”, 
art. 45, alin. (1) si art.115 alin. (1) lit. “b”, din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Hotărăşte: 



Art.1. Se aprobă bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2013 (10.07.2013-31.12.2013), la SC 
SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, conform anexelor 1-18. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-
contabil şi resurse umane. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

  Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL; 
Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 

publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ:                                                                               
                                Vasu Raul- Florin                                          SECRETAR-Dunca Ioan                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunariciu.ro/

