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 HOTĂRÂREA NR 37/29 MAI 2020- 

PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC APĂ ȘI 

CANAL BUCOV SRL LA DATA 31 DECEMBRIE 2019 

 

 

 

       Consiliul Local  Bucov  întrunit în ședință ordinară azi 29 MAI 2020 cu un 

număr de 17   consilieri locali prezenți din cei 17 în funcție; 

        Văzând: 

        Adresa nr 530 / 29 MAI  2020   prin care Administratorul SC Apă și Canal  dl 

Iorga Marian solicită aprobarea Situațiilor financiare anuale la data 31.12.2019 . 

         Raportul compartimentului de specialitate  nr 9650/2020 precum și avizele 

comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Bucov; 

        În conformitate cu prevederile art1, alin 1 si art 28 alin 1 din Legea nr 

82/1991 Legea contabilității , republicată , cu modificările și completările 

ulterioare ; 

        Ordonanta 64 din 30.08.2001 privind repartizarea profitului la societatile 

nationale, companiile   nationale si societatile comerciale cu capital integral sau 

majoritar  de  stat, precum si la regiile autonome   ;                                                 

        O.M.F.P nr 3781/23,12,2019 privind principalele aspect legate de întocmirea 

și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice 

,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile; 

        In temeiul art 129 alin 7  lit  n ) din  OUG nr 57 /2019  din Codul 

Adminisrativ  



                                                    

 

                                          H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

       Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2019 pentru SC 

Apă și Canal Bucov SRL  conform anexei înregistrată  la primăria Bucov sub nr. 

9650/29.05.2020. 

     Art.2 Se aprobă  repartizarea profitului net in valoare 21.329 lei inregistrat la 

31.12.2019 astfel : 

-constituire rezervă legala în valoare de 1.307 lei; 

-dividente cuvenite asociatului unic Consiliul Local Bucov 10.011 lei; 

-alte rezerve , suma ce se va constitui ca sursa propie de finanțare , in valoare de 

10.011 lei 

      Art.3. Prezenta hotărâre se înaintează Instituției Prefectului  -jud .Prahova, SC 

Apă și Canal Bucov SRL, Biroului Financiar Contabil . 

 

 

 

                Președinte de ședință,                Secretar general al comunei Bucov, 

                  Nicolescu Nicolae                               Nae Florentina Cristina  

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi ”pentru” 



 

 

                                                           

 

 

 

 


