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ROMÂNIA                      
JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                                      
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr.32. 
Din data de 31.07.2018. 

privind aprobarea raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV SRL, 

bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017 
 

Consiliul Local al comunei Crasna; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului cu nr.6458/23.07.2018.; 

- raportul compartimentului de specialitate cu nr.6459/23.07.2018; 

- avizul comisiei de specialitate; 

- raportul administratorului S.C. CRASNA SERV S.R.L  nr.319/20.06.2018 privind 

activitatea SC CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 

2017 înregistrat la instituția noastră sub nr.6053/06.07.2018; 

-     Hotărârea nr.4/23.05.2018. al A.G.A. SC CRASNA SERV SRL; 

-  HCL Crasna  nr. 57 / 2010 privind înfiinţarea S.C. CRASNA SERV SRL, art. 34 lit. a) 

din Actul constitutiv al S.C. CRASNA SERV SRL; 

-  art. 28 din Legea nr. 82/1991 legea contabilitaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- Prevederile art.194 lit. a) din din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În  temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi 2 lit. “b” si “d”, alin. (4) lit. ”a”, alin. (6) lit. 

“a”, art. 45 alin. (2) lit. “a”, art. 115 alin. (1) lit. “b” si art. 117  lit. “a” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă raportul administratorului SC CRASNA SERV SRL cu privire la 

activitatea S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 

2017, conform următorilor indicatori: 

            - venituri totale     -    1.119.606 lei; 

- cheltuieli totale     -    1.016.031 lei; 

- profit brut (pierdere bruta)    -       103.575 lei; 

- impozit pe veniturile microîntreprinderilor  -    ............… lei; 

- impozit pe profit     -           17.850 lei; 

- profit net (pierdere netă)    -           85.725 lei. 

           Art.2.Profitul net în suma de 85.725 lei, se repartizează pentru următoarele destinații:                        

          Rezerve legale                                                                           -         11 lei 

          Dividende către Comuna Crasna 50% din profitul net             -  42.863 lei 

          Rezultatul reportat                                                                     -  42.851 lei 

         Art.3.Se aprobă compensarea dividendelor cuvenite autorității publice locale, între  

COMUNA CRASNA și S.C. CRASNA-SERV S.R.L.  
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Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei şi SC CRASNA SERV 

SRL. 

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna: 

- Compartimentul contabilitate; 

- SC CRASNA SERV SRL; 

- Site – ul www.primariacrasna.ro 

-Dosar Hotărâri; 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ 

    Bogya Alexandru           Secretarul comunei Crasna, 

                        Lazar Veturia 
 

http://www.primariacrasna.ro/

