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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 ale SC ECO SERVICIUL 

APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL si repartizarea profitului  
 

   
 

 

Avand in vedere: 

Referatul de aprobare a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi 

inregistrata sub nr. 9127/22.07.2020 ; 

Raportul de specialitate al al Serviciului financiar contabil inregistrat sub nr. 

9126/22.07.2020; 

Adresa cu nr. 1299/21.07.2020 a SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - 

SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi cu privire la inaintarea situatiilor financiare ; 

In baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a O.M.F. nr.1802/29.12.2014 

pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si 

situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. d) şi alin. (7) lit. n), precum şi art. 139 şi art. 196 alin. (1) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

               Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

 

 

Art. 1. – Se aproba situatiile financiare pe anul 2019 ale SC ECO SERVICIUL APA – CANAL 

- SALUBRIZARE Targsoru Vechi SRL, conform anexei la prezenta hotarare. 

Art.2. – Se aproba repartizarea profitului net nerepartizat la 31.12.2019, in suma de 173.978 lei 

al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Targsoru Vechi SRL, astfel: 

- acoperirea pierderii din anul 2017, in valoare de 12.876 lei; 

- distribuie dividente catre UAT in suma de 80.551 lei; 

- inregistrarea diferentei de 80.551 lei, la alte rezerve aflate la dispozitia societatii, conform 

OUG nr. 64/2001 art. 1, alin. (1), lit. g). 

Art. 3. – Cu aducerea la cunostinta  a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei  iar 

cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei  Targsoru Vechi.  
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         PRIMAR, 
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