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HOTĂRÂREA NR. 64
Din 31 Mai 2013
privind aprobarea s itu aţ iilor financiare anuale ale S.C. General Public
Serv S.A. pentru anul 2012, repartizarea profitului net realizat pe anu l
2012 precum ş i aprobarea bugetului de venituri ş i cheltuieli pe anu l 2013
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul oraşu l ui Buftea;
• Raportul de specialitate al Direcţiei economice;
• Adresa nr. 608/16.05.2013 a S.C. General Public Serv S.A. , înregistrată la
registratura Consiliului local cu nr. 117/16.05.2013;
• Raportul Consiliului de Administraţie la 3 1 decembrie 2012;
• Raport de verificare şi ce rtificare a situaţiilor financiare ale exe rciţiu lui financiar 2012,
întocmit de comisia de cenzori a S.C. General Public Serv S.A.;
• Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 02/13.05.2013 ;
• Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al S.C. "General Public Serv " S.A. ;
• Avizul comisiei pentru activităti economice ş i financiare;
În conformitate cu prevede~ile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
prevederile art. 28 din Legea nr. 82/1991- a contabilităţii - cu modificările ş i compl etă rile
ulterioare şi ale art. 36 alin. (3) lit. (c) din Leg ea nr. 215/2001 , privind administraţia publică
lo ca lă - republicată , cu modifi că ril e şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 ,
privind administraţia publică locală- republi cată , cu modificările şi completă rile ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Buftea,

HOTĂRĂ ŞTE
Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare pentru anul2012 , ale S.C. General Public Serv
S.A. , astfel cum sunt prezentate în Raportul Consiliului de Administraţie , Raportul comisiei
de cenzori , Bilanţ şi Contul de profit şi pierdere confom Anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâ re .
Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2012 în valoare de
1.226.979, după cum urmează : suma de 72.345 lei - reze rvă l ega l ă şi suma de 1.154.634
lei se repartizează pentru investiţii mijloace fixe.
Art. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pe anul 2013,
se stab il eşte la venituri în valoare de 3.343.000 lei şi la cheltuieli în va loare de 3.280.000
lei, co nform Anexei nr. 2, parte integ rantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cu n oştinţă publică a
prevederilor prezentei1!9tărâri , comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea , serviciilor
de specialitate , ~ ~l'\o/-~:ublic
<J
Serv SA şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.
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