
ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILruL LOCAL ALUNU

HOTARAREA nr.60

Privitoare la: aprobarea situafiilor financiare pe anul 2019 gi execufia
bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2019 ale S.C.GOSPODARIRE
COMUNALA ALUNU SRL.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din
data de 29.07.2020, la care participd un num6r de 13 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri in funclie;

AvAnd in vedere Hotirdrea Consiliului Local Alunu nr. 46 din
25.06.2020, prin care d-l Manea Dumitru a fost ales preqedintele qedinlei pe o
perioadd de trei luni;

Avdnd in vedere:
- referatul intocmit de d-na Rada Corina-Maria, administrator al S.C.

Gospoddrire Comunald Alunu SRL, inregistrat sub nr. 102120.07.2020 qi la
Primiria com. Alunu sub nr. 9536120.07.2020, prin care propune aprobarea
situaliilor financiare pe anul 2019 gi execulia bugetului de venituri qi cheltuieli
pe anul 2019 ale S.C.GOSPODARIRE, COMLTNALA ALLTNU SRL, precum gi
raportul administratorului intocmit Ia data de 31.12.2019, privind activitatea
economico-financiard pe anul 2019;

- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 9537120.07.2020, intocmit de
viceprimarul comunei Alunu, Judelul V6lcea;

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand searn^a de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului
de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile art.I29, alin. (2),Iit. a), alin. 7, lit.n), alin.
14 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare ;

In temeiul art. 196. Alin. (1), lit. a) din OllG nr. 5712019, privind Codul
Administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare, cu un numdr de 10
voturi pentru qi 3 ablineri, adopti urmatoarea:
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Art.l. Se aprobd sittlstiile financiare pe anul 2019 gi execulia bugetului de
venituri qi cheltuieli pe anul 2019 ale S.C.GOSPODARIRE COMLTNALA
ALUNU SRL, conform bilan{ului ladata de 31 .12.2019.

Art.2. Bilanlul incheiat Ia data de 31 .12.2019 a fost intocmit cu respectarea
regulilor de intocmire a bilanlului, iar informa{iile coincid cu cele din inregistrdrile
contabile ale SC Gospoddrire Comunald Alunu SRL.

Art.3. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului judelul
Valcea, primarului comunei Alunu, SC Gospoddrire ComunalS Alunu SRL si se va
afisa la sediul Consiliului Local Alunu.

Alunu la:
29.07.2020

Contrasemneazl,,
Secretar general,

Boeangiu Luminila


