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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI LOCAL 

pentru  aprobarea exercitiului financiar, a situatiei realizarii investitiilor si a repartizarii profitului net 

pe anul 2012 al RPLP Sacele RA 

 

          Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţa ordinara în data de 24.01.2013 

          Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Directiei 

Economice, înregistrat cu nr. 1535 din 16.01.2013 prin care s-a propus aprobarea  exercitiului financiar, a 

situatiei realizarii investitiilor si a repartizarii profitului net pe anul 2012 al RPLP Sacele RA, conform 

anexelor 1, 2 si 3  

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum si propunerile 

formulate in sedinta in sensul repartizarii profitului net astfel: 53% varsaminte din profitul net, 6% 

participarea salariatilor, 41% fond investitii; 

           Având în vedere prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 

regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr. 109/2011 

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului 

la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

precum si la regiile autonome 

            În temeiul art. 36  alin. (1), alin. (2) lit.“a”, lit."b", alin. (3) lit. “c”, alin. (4) lit.”a”, alin. 9 si art. 45  

din Legea 215/2001 privind  administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

    Art.1 Se aproba exercitiul financiar pe anul 2012 al RPLP Sacele RA, conform anexei 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare 

    Art.2 Se aproba situatia realizarii investitiilor pe anul 2012 a RPLP Sacele RA, conform anexei 2 care face 

parte integranta din prezenta hotarare 

    Art.3 Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2012 al RPLP Sacele RA, conform anexei 3 care face 

parte integranta din prezenta hotarare 

   Art.4  Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Anexa 1: Exercitiul financiar aferent anului 2012 

Anexa 2: Investitii aferente anului 2012 

Anexa 3: Repartizarea profitului net pe anul 2012 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           C.J. ANDRONIC MARIA  

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu 17 voturi pentru si 1 vot abtinere (18 prezenti la momentul votului) 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 


