
R OM A N I A
JUDETUL CLUJ
COMUNA NEGRENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E NR.10/2020

privind aprobarea Raportului de gestiune a administratorului, a Bilanțului contabil, a
contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului

financiar al anului 2019 la societatea comercială de interes local EDIL NEGRENI
S.R.L

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.04.2020

Având în vedere adresa nr. 37/21.04.2020 a SC EDIL NEGRENI SRL, HCL nr. 54
din 24.10.2012 privind înființarea EDIL NEGRENI SRL, precum și HCL nr. 19/2019 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Edil Negreni S.R.L. pe anul 2019;

Luând în considerare prevederile art. 17 din Actul constitutiv și Statutul EDIL
NEGRENI SRL, ale art. 111, alin.(2), lit. a) și lit. d) din Legea 31(r2) 1990 privind societățile
comerciale, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale art. 27-art.37 din Legea
82(r4) /1991 a contabilității,republicata ,,

Tinand cont de proiectul de hotarare inaintat de primar si avizat favorabil de comisia
economica

Analizand prevederile Legii nr 31/1990(r2), privind societatile comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu:
- Ordonanţei nr. 26/2013 privind 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;

- Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit a), coroborat cu prevederile art. 129,
alin.(3), lit. c), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotareste

Art.1. Se aprobă Raportul de gestiune al administratorului SC EDIL NEGRENI SRL,
conform anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre;

Art.2. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului,
aferente exercițiului financiar pe anul 2019, conform anexelor 2-3 la prezentul proiect de
hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează și
compartimentul financiar contabil al SC Edil Negreni SRL, precum și administratorul SC Edil
Negreni SRL

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului
- Instituția Prefectului Judetului Cluj
- Primarului Comunei Negreni
- Compartimentului financiar-contabil al Edil Negreni SRL
- Edil Negreni SRL

Nr.10 Consilieri total: 11
Din 29.04.2020 Consilieri prezenţi: 11

Votat pentru: - 11
Împotrivă: -

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează secretar general al UAT comuna Negreni,
Raita George Secan Radu
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