
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

_________________________________

HOTĂRÂREA NR. 80/2017
Cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere a

repartizării profitului contabil pentru anul 2016,
pentru S.C. Gos-Trans Com S.R.L.

Consiliul  Local al  Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară a Consiliului Local al

Oraşului Covasna din data de  31 mai 2017, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea

consilierilor în funcţie (14),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,

avizele comisiilor de specialitate ale consilierilor, pentru servicii publice şi cea juridică, precum şi

avizul de legalitate al secretarului oraşului Covasna,

În temeiul:

- hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 13 şi 14 din 11.05.2017 ale  S.C. Gos-Trans

Com S.R.L, raportul administratorilor privind activitatea S.C. Gos-Trans Com S.R.L. în exerciţiul

financiar  2016, întocmit  conform punctelor  489-491 din Ordinul  1802/2014,  raportul  de audit

pentru anul 2016;

-  HCL 14/2013 cu privire la aprobarea modalităţii de administrare şi conducere a S.C.

Gos-Trans Com S.R.L.; numirea noului Consiliu de administraţie.;

- HCL 24/2017 a Consiliului Local al Oraşului Covasna cu privire la aprobarea reînnoirii

mandatului actualului Consiliu de administraţie al S.C. Gos-Trans Com S.R.L.;

-  art.  27-29  din  Legea  82/1991 Legea  contabilităţii,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;

-  art.  2  pct.  2 lit.  „b”,  art.  47,  art.  50,  art.  51,   şi  art.  58 din  OUG 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 din OG. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici, ori majoritari, cu

modificările şi completările ulterioare;

- art.  1 alin. (1) din  OG 64/2011 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la

regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare.;
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- art. 111 alin (2) lit.  “a” din Legea 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

-  Ordinul  MFP.  Nr.  1802/2014 pentru  aprobarea  Reglementărilor  contabile  privind

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. “a” şi  “b”, alin. (3) lit. “c”, alin.  (4) lit.“a”, art.45

alin. (2) lit.  “a” şi art.  115 alin. (1), lit.  “b” din  Legea 215/2001 Legea administraţiei publice

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Cu votul “pentru” a 14 consilieri, „impotriva” a – consilieri si „abtineri” a – consilier, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere pentru anul 2016 ale S.C. Gos-

Trans Com S.R.L. conform anexelor 1 şi 2 la prezenta.

Art.  2.  – Se aprobă repartizarea profitului contabil  pentru anul 2016, al  S.C. Gos-Trans Com

S.R.L. în suma netă de 205 388 lei, astfel: 

- suma de 12.348.00 lei pentru constituirea rezervei legale

- suma de 96.525.00 lei reprezentând cota de 50% din profitul contabil realizat pe

anul 2016, va fi virată Consiliului Local al Oraşului Covasna – asociat unic, cu titlu de

dividende pentru anul 2016

 - suma de 96.525.00 lei, repartizată la “Alte rezerve” ca sursă proprie de finanţare

Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Consiliul de administraţie al  S.C.

Gos-Trans Com S.R.L. şi Directorul Societăţii.

Preşedinte de şedinţă,

SZABÓ LEVENTE Contrasemnează,

               SECRETAR

                        VASILICA ENEA

V.E./T.A.
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