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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA 
 NR. 125  din 28.05.2020              

privind aprobarea  bilanțului  contabil  și  a  repartizării  profitului  SC PRIMA TĂUȚI SRL,
aferent anului 2019, precum și a proiectului  bugetului de venituri  și  cheltuieli  pentru anul
2020.

                     Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de  28.05.2020.
                      Având în vedere:

 Raportul  de activitate  al  SC PRIMA TĂUȚI SRL pentru anul  2019 și  Raportul  privind bugetul  de
venituri  și  cheltuieli  pentru  anul  2020  înregistrate  la  Primaria  orașului  Tăuții  Măgherăuș  cu  nr.
5569/20.05.2020,

 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
 Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările

ulterioare;
 Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
 Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care

statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect
o participare majoritară;

 Ordinul  nr.  3145/2017  privind  aprobarea  formatului  și  structurii  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli,
precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța nr.  64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și

societățile  comerciale  cu capital  majoritar  de stat,  precum și la  regiile  autonome,  cu completările  și
modificările ulterioare;

 avizul  favorabil  al  Comisiei   pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget-finanţe  şi
administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  agricultura,  gospodărire  orăşenească,  protecţia
mediului, servicii si comerţ;  

 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003
privind  transpareţa  decizională  tinând  seama de  prevederile  art.  8  si  art.57  aqlin  1  si  4  din  Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare. 

                  În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit b şi alin.4 lit a. din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ.

                                                       HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă  bilanțul contabil și  repartizarea profitului SC PRIMA TĂUȚI SRL, aferent anului
2019, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, precum și reinvestirea contravalorii dividendelor.



Art. 2  Se  aprobă proiectul  bugetului de venituri  și cheltuieli  pentru anul 2020 al SC PRIMA
TĂUȚI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

               Art.3  Prezenta se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
- Directiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
- Primarului oraşului;
- Compartimentului financiar contabil al primariei,
- SC PRIMA TĂUȚI SRL,
- Se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin afişare 

                                                        

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                Gherasim Călin-Ioan                    

                          

            
                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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5 ex. CL/BCI
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