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HOTĂRÂREA NR.115 
din 28 iunie 2018 

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 
pentru exerciţiul financiar 2017 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
•Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
•Raportul de specialitate întocmit de Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitate,

Contabilitatea Veniturilor; 
•Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 1166/2018, înregistrată la Primăria oraşului

Buftea cu nr. 9206/2018 prin care solicită aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru 
exerciţiul financiar 2017; 

• Prevederile Actului Constitutiv al S. C. Buftea Admin Cons S. R. L.;
•Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
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, ale 
Ordinului nr. 470/2018 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, ale Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind 
repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 36 alin. (3) lit. (c) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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; 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. (1) - Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 
pentru exerciţiul financiar 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Profitul net în sumă de 96.810 lei, se propune a fi repartizat astfel:
Rezerve legale: 7 .001 lei.
Acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi: 82.807 lei.
Dividende acţionarului unic - Oraşul Buftea: 7.002 lei.

Art.2. - S.C. Buftea Admin Cons S.R.L se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a 
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. Buftea Admin Cons S. R. L., în vederea ducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 






































