ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind repartizarea profitului net al S.C. AQUA Breaza S.R.L.
aferent anilor 2014-2018
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau
Avand in vedere :
 Referatul de aprobare al Primarului com. Breaza – dl. Adrian Druga
inregistrata la nr. 6367/07.11.2019;
 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr. 6368/07.11.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 129 alin. (2) lit.”a” si alin. (3) lit. “c” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
 Prevederile art.28 alin. (1) si urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Ordinului nr. 470/2018 al ministrului finanţelor publice
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 si pentru modificarea si completarea unor reglementari
contabile;
 Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al ministrului finanţelor publice
pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale si situaţiile financiare anuale consolidate;
 Prevederile Ordonanţei 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 769/2001,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanţelor publice
privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac
obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei 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, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Prevederile art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
 Prevederile O.G. nr. 26/2013 rivind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin
direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completarile si modificarile
ulterioare;
 H.C.L. nr. 34/30.06.2011 privind infiintarea “Societatii Comerciale Aqua
Breaza” S.R.L.;

 H.C.L. nr. 66/23.05.2019 privind aprobarea Situatiei Financiare pe anul
2018 a S.C. Aqua Breaza S.R.L. ;
 Prevederile art. 12 alin. (2) lit. “h” din Actul Constitutiv al S.C. AQUA
Breaza S.R.L..
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba repartizarea profitului net al S.C. Aqua Breaza S.R.L.
aferent anilor 2014-2018, astfel cum reiese din anexa nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se da descarcare de gestiune pentru perioada anilor 2014-2018
administratorului S.C. AQUA Breaza S.R.L.
Art. 3. Administratorul si contabilul S.C. Aqua Breaza S.R.L. vor duce la
indeplinire prezenta hotarare.
Art. 4. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va comunica
autoritatilor si celor interesati prezenta hotarare.

PRESEDINTELE SEDINTEI
BADINA IOAN

CONTRASEMNEAZA
Secretar general
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Breaza in sedinta din data
de 12.11.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu un numar de 7 voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri,
din numarul total de 11 consilieri in functie si 7 consilieri prezenti la sedinta.

