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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

 

HOTĂRÂREA NR.116 

privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere si descarcarea de 

gestiune la 31.12.2016 si aprobarea indicatorilor economico-financiari, a indicatorilor de 

performanta – nefinanciari, realizati la 31.12.2016 la SC ECOSALUBRIZARE PREST 

SRL HUSI  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

                        Avand in vedere: 

 Expunerea de motive privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit 

şi pierdere si descarcarea de gestiune la 31.12.2016 si aprobarea indicatorilor 

economico-financiari, a indicatorilor de performanta – nefinanciari, realizati la 

31.12.2016 la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI; 

 Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

             In conformitate cu prevederile Ordinului nr 166 /2017 privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări 

contabile, precum si a anexelor; Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea 

profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; Ordonanta de Urgenta nr 

29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 

privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi 
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pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; prevederile Legii 

contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actul 

Constitutiv al societatii ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI; Legii nr.31/1990 

privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

art.36 alin.( 4) litera a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

          In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

             HOTARASTE: 
 

            Art.1.  Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere si descarcarea de 

gestiune la 31 decembrie 2016 la SCECOSALUBRIZAREPREST SRL HUSI, conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

 

         Art. 2 .  (1) Se aproba repartizarea profitului astfel:  

                        50 %         32398 lei – rezerva la dispozitia societatii  

                        50 %       32397 lei - dividente brute cuvenite  actionarilor  

               astfel : 

                          - U.A.T. HUSI               95 % in suma de 30777 lei; 

                          - U.A.T CRETESTI        5 % in suma de 1620 lei. 

                   

                      (2) Dupa retinerea impozitului pe dividende de 5% se vor vira dividendele 

nete cuvenite actionarilor astfel:  

                   - U.A.T HUSI          29238 lei 

                   - U.A.T Cretesti          1539 lei 

                                                 

          Art. 3. Se aproba indicatorii economico – financiari realizati si indicatorii de 

performanta – nefinanciari realizati la 31.12.2016, conform anexelor nr.2 si nr.3 la 

prezenta hotarare. 

 

           Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi, administratorul societatii “ECOSALUBRIZARE PREST SRL – 

HUSI” –dl .Neculai Popa.  

 

 

                                                                           HUŞI, 27 aprilie 2017  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,         Contrasemnează, 

      Sergiu Boeru                                                Secretarul municipiului Huşi  

                               jr.Monica Dumitrașcu 
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