
       ROMÂNIA

      
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România      cod fiscal : 3966281

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Situatiei financiare anuale pe anul 2019 si repartizarea pierderii aferente anilor

2018-2019 pentru societatea Serviciul Public Alexandru Odobescu S.R.L

Consiliul local  Alexandru  Odobescu , întrunit în şedinţa  ordinară din data de 10.04.2020.

Având în vedere:
-referatul  nr.1355/03.04.2020  intocmit  de  doamna  Berdan  Lenuta  administrator  la  Serviciul
Public Alexandru Odobescu S.R.L  prin care solicita aprobarea Situatiei financiare anuale pe anul
2019  si  repartizarea  piederii  aferente  anilor  2018-2019  in  asuma  de  23932  lei  pe  rezultatul
reportat si recuperarea ei din profitul exercitiilor financiare viitoare  pentru societatea Serviciul
Public Alexandru Odobescu S.R.L
-avizul comisiei  de specialitate pentru agricultură,  activitati  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- -prevederile  art.88 si art. 129 alin.2, lit.b aliniat 4 litera a , din  OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ;
- În  temeiul   art.139  alin.1si  art.196  alin  1  lit  a   din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Situatia financiara pe anul 2019 pentru  societatea Serviciul Public Alexandru
Odobescu S.R.L  conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2  Se  aproba repartizarea  piederii  aferente  anilor  2018-2019  in  asuma  de  23.932  lei  pe
rezultatul reportat si recuperarea ei din profitul exercitiilor financiare viitoare conform anexelor
nr.2 si 3 anexate la prezenta hotarare
Art.3 Doamna Berdan Lenuta  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul primăriei va comunica prezenta celor interesaţi.

Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar,
Dinu Gheorghe Ispas Vasile
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Adoptată la comuna Alexandru Odobescu
Astăzi 10.04.2020
Adoptată cu   11      voturi pentru   , împotrivă - nu   , abţineri - nu .
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