ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMAN

H O T Ă R Â R E A nr.50/2017
privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2016
al S.C. GOSPODSERV S.R.L. Ciumani şi
recuperarea pierderilor
Consiliul Local Ciumani,la şedinţa ordinară ţinută în data de 22 iunie 2017,
Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentat de Primarul comunei Ciumani și
situaţia financiară a Societăţii Comerciale S.C. GOSPOSERV SRL din Ciumani pe anul 2016
prezentat de administratorul societăţii ,cererea nr.5/2017 al societății, precum faptul că la
această societate singurul fondator este Consiliul Local Ciumani,
Văzând raportul compartimentului financiar contabil al Primăriei Ciumani nr.53/ 2017 şi
raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economice nr.53/2017,
Luând în considerare prevederile , art.191 alin.(1), art.194 alin.(1) litera a), art.201 şi
art.183 din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicat cu modificările şi
completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr.1825/22 iunie 2017,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) litera c) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală,republicat cu modificările şi completările ulterioare,cu un
număr de 11 voturi,
h o t ă r e ş t e:
Art.1. Se aprobă situaţia financiară al anului 2016 a S.C. GOSPODSERV S.R.L. cu sediul în
comuna Ciumani nr.208.
Art.2. Rezultatul exercițiului financiar al societății, încheiat la 31.12.2016 prezintă o
pierdere de 108.505 lei.
Art.3. Consiliul Local al comunei Ciumani împuternicește pe dl. Primar Márton LászlóSzilárd și pe dl.Administrator Gál Attila, ca până la sfârșitul lunii iulie 2017, împreună să
elaboreze un plan de acțiuni pentru recuperarea pierderii arătate în Art.2 din prezenta
hotărâre.
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul
societăţii şi primarul comunei Ciumani.
Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului comunei
Ciumani, Administratorului S.C. GOSPOD SERV SRL din Ciumani, Instituției Prefectului
Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică.
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