ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 69/2021
Privind aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere şi
aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com SRL pe anul
2020
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din
data de 08.06.2021 ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în functie (12).
Analizând:
- referatul de aprobare al primarului orașului,
- raportul directorului executiv adjunct, dl Antal Levente
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii
publice și comerț;
- avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului;
În baza:
- Hotărârii nr. 12/26.05.2021 a Consiliului de Administraţie al SC
GOS-TRANS-COM SRL privind aprobarea Bilanţului Contabil şi Contului de
profit şi pierderi al SC GOS-TRANS-COM SRL, pe anul 2021;
- Hotărârii nr. 13/26.05.2021 a Consiliului de Administraţie al SC
GOS-TRANS-COM SRL privind aprobarea modalităţii de repartizare a
profitului contabil al SC GOS-TRANS-COM SRL, pe anul 2021;
- Raportul privind remuneraţiile acordate administratorilor în anul 2020,
înaintat cu adresa nr. 369/27.05.2021, înregistrat la Primăria oraşului Covasna
sub nr. 9837/27.05.2021 ;
- Raportul privind activitarea SC GOS-TRANS-COM SRL în anul 2020
întocmit potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) şi art. 56 din OUG nr. 109/2011
înaintat cu adresa nr. 369/27.05.2021, înregistrat la Primăria oraşului Covasna
sub nr. 9837/27.05.2021.
- H.C.L. nr. 27/2021 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului
actualului Consiliu de administrație al S.C. Gos – Trans – Com S.R.L.
În conformitate cu prevederile:
- art. 27 alin. (1)-(3), art. 28 alin. (1), (7), (9) şi (10) din Legea nr.
82/1991 Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- art. 2 pct. 2 lit. b), art. 47 alin. (1) şi (2), art. 50, art. 51 alin. (1), (2), şi
art. 58 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale , republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
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, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” şi „b”, alin.
(3) lit. „d”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin.
(1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Cu votul ,,pentru” a 12 consilieri ,,împotrivă” a - consilieri și ,,abțineri”
a - consilieri,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere
pentru anul 2020 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 2020, al
SC Gos-Trans Com SRL în cuantum 88.225 lei astfel:
- 4.207 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 42.009 lei, va fi virată Consiliului local al oraşului Covasna – asociat
unic, cu titlu de dividend pentru anul 2020;
- 42.008, 258 lei, repartizată la “ALTE REZERVE” ca sursă proprie de
finanţare.
Art. 3 - S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., prin grija preşedintelui
Consiliului de administraţie va publica pe pagina proprie de internet, situaţiile
financiare ale anului 2020 în termen de 48 de ore de la aprobare, conform art.
51 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 4 - Consiliul local al oraşului Covasna va publica pe pagina de
internet a Primăriei oraşului Covasna până la sfârşitul lunii iunie 2021 un
raport privitor la activitatea S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., prevăzut de art.

58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Consiliul
de administraţie al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., şi Directorul Societăţii.
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