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HOTĂRÂREA nr. 55 

Din 21.07.2022 

 

privind aprobare bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date 

informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, raportul 

administratorului, declarația administratorului pentru exercițiul financiar al anului 

2021 și balanța de verificare a societății SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

 

Consiliul Local al Orașului Rupea, întrunit în ședința publică lunară ordinară 

în data de 21.07.2022 

 

Având în vedere, 

- Referatul de aprobare al d-lui primar 

- Referatul întocmit de către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

- Calitatea Consiliului Local Rupea de administrator și asociat unic al 

societății Sc Serviciul Public Rupea Srl 

 

În baza prevederilor: 

- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 

consolidate; 

- art.10 si art.30 alin.1 ale Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(2) lit. a) coroborat cu alin.(3) lit. d) din OUG nr.57/2019  Codul 

Administrativ; 

- Ordonanței Guvernului 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 sau indirect o 

participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul art.129, alin.(1) și (3) lit.d), alin.(5) lit.a), art.139 alin. (1) și alin (3) lit. 

h) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date 

informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, raportul 

administratorului, declarația administratorului pentru exercițiul financiar al anului 

2021 și balanța de verificare la SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, conform 

anexelor atașate. 

 

Art.2. Se mandatează domnul OPRIȘ ALEXANDRU să semneze anexele 

menționate la art.1 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. 

SUMA BOGDAN 

 

  

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15- un loc 

vacant  

9 5 9 - - 
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