
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA         
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI TÎRGȘORU VECHI 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea profitului net pe anul 2016 al 

 SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi 
 

   
Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi 

inregistrata sub nr. 5791/18.05.2017 ; 
Raportul de specialitate al al sefului biroului financiar contabil inregistrat sub nr. 

5788/18.05.2017; 
HCL Tirgsoru Vechi nr. 60/2014 privind infiintarea unei societati comerciale de interes 

public  local S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, 
avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi prin Consiliul Local Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, 
societate infiintata ca urmare a reorganizarii  pe cale administrativa a Serviciului Public de 
Alimentare cu Apa Tirgsoru Vechi si a Serviciului Public de Salubrizare Tirgsoru Vechi modificata 
si completata prin HCL Tirgsoru Vechi nr. 31/2015; 

HCL Tirgsoru Vechi nr. 32/2015 cu privire la delegarea de gestiune a serviciului public 
de alimentare cu apa; 

Nota privind repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar ce se incheie la 31 
decembrie 2016  a SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi; 

In baza prevederilor: 
-Ordonantei nr. 64/2001 privinnd repartizarea profitului net la societati nationale, 

companii nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si 
regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.a, alin.(3), lit.c precum şi art.124 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017; 
-art.111, alin (2) lit.”e” din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, 

rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Ordinului nr.2032/2013, emis de Ministrul Finanţelor Publice, privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestora,  

 În temeiul art. 36 alin. (2), lit. "d" şi alin. (6) lit. “a” pct. 14, precum şi art. 45, alin. (2) 
şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
               Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

Art. 1. – Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2016  al SC ECO SERVICIUL APA – 
CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi in suma de 1446.17 lei si a profitului net din rezultat 
reportat provenit din corectarea erorilor contabile din anul 2014 in suma de 29.401 lei pentru 
acoperirea partiala a pierderilor contabile din anii anteriori, in conformitate cu dispozitiile legale mai 
sus mentionate. 

Art. 2. – Cu aducerea la cunostinta  a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei    
Tîrgșoru Vechi.  

 
            PRESEDINTE DE SEDINTA, 

            Veselin Iordan 
 
    CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                                    Secretar, 
                                                                                                           Petre Simona Anne Marie 
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