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HOTĂRÂREA 
nr. 31  din  27 aprilie 2017 

 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2016, la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECTIE RICIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 aprilie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 86 
din 19.04.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU SRL, la care Consiliul 
Local  este asociat majoritar;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. 2151  din 18.04.2017 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2016, al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECTIE RICIU SRL, 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, nr.2150 din 18.04.2017; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 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 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
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 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 



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 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2016 la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 
RICIU SRL, conform anexelor 1-27. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 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. 
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