ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea exercitiului financiar pe anul 2017 , al S.C.
OVERSET SERDIS SRL
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ,
Având în vedere :
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Andrei Ion
înregistrată la nr.4996/25.05.2018;
adresa nr.42/18.05.2018,intocmita de catre administratorul societatii;
prevederile HCL nr. 62/26.11.2013 , privind infiintarea unei societati
comerciale cu raspundere limitata ,de interes local , cu asociat unic
Comuna Smeeni, prin Consiliul Local Smeeni;
prevederile O.M.F.P. nr.166/2017 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 şi pentru modificarea şi completarea
unor reglementări contabile;
procesul verbal nr. 41/15.04.2018 , al Adunarii Generale a Asociatului unic Consiliul local Smeeni , inregistrat sub nr.4997/declaratia d-lui Mihalache
Constantin , administrator al societatii , data in conformitate cu prevederile
Legii nr. 82/1991 , legea contabilitatii;
raportul administratorului S.C. OVERSET SERDIS SRL la data de 31.12.2017
, inregistrat sub nr.4995/25.05.2018;
prevederile Legii nr.82/1991 . legea contabilitatii;
avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni ,nr.
4997/25.05.2018;
prevederile actului constitutiv al SC OVERSETSERDIS SRL;
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018;

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (6) lit. ’’a’’pct.3 , art. 45
alin (2) lit.”a” , coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARARSTE:
Art. 1 Se insuseste bilantul contabil , contul de profit si pierdere
impreuna cu raportul de gestiune pentru exercitiul financiar in anul 2017 ,al
SC OVERSET SERDIS SRL, cu sediul in sat Smeeni , Soseaua Principala nr.
622, comuna Smeeni ,judetul Buzau , CUI 32621634 , prevăzut în anexa ,
parte integranta din prezenta hotărâre .
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Art.2
Impotriva
prevederilor
prezentei
hotarari,
persoanele
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a
Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.3
-

Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului
Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
Primarului comunei ,
SC OVERSET SERDIS SRL,
Compartiment contabilitate

Presedinte de sedinta
Consilier local,
Visa Marian

Contrasemneaza,
Secretar ,
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 45 Smeeni, jud. Buzau -31.05.2018
Hotărârea a fost adoptată in data de 31.05.2018 cu 15 voturi „pentru” ,. 0 „împotrivă
,0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la sedinta
15 .
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