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HOTĂRÂREA NR. 174
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, descarcarea de
gestiune la 31.12.2020, indicatorilor economico – financiari si nefinanciari realizati an
2020, indicatorilor cheie de performantã realizati an 2020

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ;
Avand în vedere :
• Referatul SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr.1587 din 19.05.2021,
înregistrat la Primãria Municipiului Husi la nr. 11832 din 19.05.2021 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 11957 din
20.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor
de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
pentru anul 2021;
• Raportul administratorului SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr. 1597 din
din 19.05.2021 ;
• Avizul nr.86 din 25.05.2021 a Comisiei juridice şi de disciplină, pentru
administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul nr.55 din 25.05.2021 a Comisiei de studii, prognoze si programe
economico – sociale,buget, finante , privatizare , servicii publice si comert;
• Avizul nr. 63 din 25.05.2021 a Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură ;
In conformitate cu art.28 alin. (1) din Legea nr.31/1990,cu modificarile si
completãrile ulterioare; Ordonanta de Urgenta nr 64 din 2001 privind repartizarea profitului
la societãtile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum si la regiile autonome ;Ordonanta de Urgenta nr.29/2017 pentru
modificarea art.1 alin (1) lit g) din Ordonanta Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea
profitului la societãtile nationale, companiile nationale si societãtile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat ,precum si la regiile autonome; HCL nr .58 din18 martie 2011
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare cãtre S.C.
ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI;Act aditional nr 6663 din 18.03.2020 la
contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de salubrizare din Husi, nr
9598/01.04.2011, prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr 51/2006, cu
modificarile si completrarile ulterioare; Statutul societãtii ECOSALUBRIZARE PREST SRL
– HUSI înregistrat la Registrul Comertului de pe langã Tribunalul Vaslui cu nr 1055 din

16.09.2020; HG 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind Guvernanta corporative a
intreprinderilor publice; OUG 109/2011 privind Guvernanta corporativa intreprinderilor
publice; Ordinul Ministerului Finantelor nr 1802 din 2014 privind aprobarea Reglementarilor
contabile pentru situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate, ale art. 129 alin.(2) ,lit .d) coroborat cu alin (7) lit.s) din Ordonanta de Urgenta
nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 139 alin (3) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de
Urgenta nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere si descarcarae de
gestiune la 31 decembrie 2020 la S.C.”ECOSALUBRIZARE PREST” S.R.L. HUSI pentru
anul 2021, conform anexei nr.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2 . Se aprobã repartizarea profitului net la 31.12.2020, conform Anexei nr. 2 care
face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
Total profit net 36798,62 lei:
50% = 18399,31 lei rezerve la dispozitia societatii ECOSALUBRIZARE PREST
SRL – HUSI ;
50 % = 18399,31 lei dividende brute cuvenite actionarilor – U.A.T Husi .
Art.3. Se aprobã Raportul Administratorului al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST
S.R.L. HUSI , pentru anul 2020 conform Anexei nr.3 , care face parte integrantã din
prezenta hotãrare .
Art.4 . Se ia act de Raportul financiar extern pentru anul 2020 , conform Anexa nr. 4
, care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.5.Se aproba indicatorii economico - financiari ,indicatorii cheie de performantã si
indicatorii nefinanciari realizati la 31.12.2020 al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.
, conform Anexei nr.5,anexei nr.6 si anexei nr.7, care fac parte integrantã din prezenta
hotarare ;
Art.6.Se aproba plata componentei variabile , conform contractului de administrare nr
1032 din 01.04.2019, în cuantum de 3 % din profitul net al societãti aferent an 2020
,respectiv suma de 1103,96 lei .
Art.7. Se aprobă Raportul de închidere control-financiar de gestiune an 2020,
conform anexei nr.8 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.8.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
municipiului Husi si administratorul S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI.
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