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HOTĂRÂREA NR. 51 
Din 31 Mai 2016 

privind situaţiile financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. 
pentru exerciţiul financiar 2015 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
• Adresa S.C. General Public Serv S.A. nr. 493/23.05.2016, înregistrată la Consiliul

local al oraşului Buftea cu nr. 118/24.05.2016; 
• Prevederile Actului Constitutiv al S.C. "General Public Serv" S.A.;
• În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, ale

art. 28 alin.1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi ale art. 36 alin. (3) 
lit. (c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se ia act de situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2015, ale
S.C. General Public Serv S.A., respectiv: Bilanţul contabil la data de 31.12.2015 (F1 O),
Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2015 (F 20), Date informative la data de
31.12.2015 (F30), Situaţia activelor imobilizate la data de 31.12.2015 (F40), Declaraţia
directorului şi raportul administratorilor, Balanţa de verificare pentru perioada 01.01.2015-
31.12.2015, Raportul comisiei de cenzori, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Grigore Dănuţ Mihăiţă - reprezentant în AGA din
partea Consiliului Local Buftea desemnat prin H. C. L. nr. 41/31.05.2011 şi doamna Ion 
Corina - reprezentant în AGA din partea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., desemnată prin 
H.C.L. nr. 05/31.01.2013, să voteze în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor şi să
semneze hotărârea A.G.A., conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, S.C. General Public Serv S.A., în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - J 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL �NA �IHAELA 
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