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HOTĂRÂREA NR. 78

din 31 mai 2022
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A.
pentru exerciţiul financiar 2021

Consiliul Local al oraşului Buftea,

Având în vedere:
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului
Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică;
• Adresa S.C. General Public Serv S.A. nr. 421 / 12.05.2022, înregistrată la Primăria
oraşului Buftea cu nr. 11233/16.05.2022 prin care a solicitat aprobarea situaţiilor
financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2021;
, Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de
Dezvoltare Comunitară;
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. 85/2022 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, precum şi pentru reglementarea unor
aspecte 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 şi ale art. 129 alin. (3) lit. (d) din Codul administrativ aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.1. - (1) Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A.
pentru exerciţiul financiar 2021 prevăzute în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Profitul net în sumă 717.451 lei aferent exerciţiul financiar 2021 se propune a fi
repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.
Art.2. - Se mandatează reprezentanţii în AGA S.C. General Public Serv 5.A.,
domnul Grigore Dănuţ-Mihăiţă din partea Oraşului Buftea prin Consiliul Local Buftea şi
doamna Voicu Aurelia din partea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., desemnaţi prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 35/28.02.2019, 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 ducerii la îndeplinire
şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov.
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