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ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.34.

Din data de 19.04.2021.
privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a
contului de profit şi pierderi pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului cu nr.3665/12.04.2021, raportul compartimentului de
specialitate cu nr.3667/12.04.2021 și avizul comisiei de specialitate;
- raportul administratorului S.C. CRASNA SERV S.R.L cu nr.44/06.04.2021 privind activitatea SC
CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2020;
- Hotărârea nr.2/08.04.2021 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;
- prevederile 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;
- prevederile art.129 alin. (1) şi 2 lit. “b” si “d”, alin. (4) lit. ”a”, ”f” și 139 alin. (1) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și 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
2020, conform următorilor indicatori:
- venituri totale
- 853.380 lei;
- cheltuieli totale
- 883.662 lei;
- pierdere
- 30.282 lei;
Art.2. Se aprobă acoperirea pierderii din profitul perioadelor financiare precedente, având în
vedere faptul că pierderea financiară al anului 2020 a fost generată din evidențierea pe cheltuieli a
creanțelor neîncasate din anii precedenți. Sursa de acoperire a pierderilor se suprapune în timp cu
proveniența creanțelor neîncasate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei şi SC CRASNA SERV SRL.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna:
- Compartimentul buget- contabilitate- resurse umane;
- SC CRASNA SERV SRL;
- Monitorul oficial local;
-Dosarul ședinței.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Torma Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

