
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

HOTARÂREA 

nr. 26 din 10 iunie 2020  

privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 și a raportului administratorului 

S.C. TOP SERVICII PUBLICE OLTINA S.R.L. 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d)    art. 20 și art. 21, din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e)    art. 111 alin (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990; 

f) art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

g) Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 

h) Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct 

sau indirect o participație majoritară 

Ținând cont de: 

- Hotărârea Consiliului Local Oltina nr. 28 din 06 octombrie 2010 privind înfiinţarea Societăţii 

Comerciale „TOP SERVICII PUBLICE OLTINA” Societate cu Răspundere Limitată 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 

d) raportul comisiei de specialitate pentru administrația publică locală. Juridică și de disciplină, muncă și 

protecție socială, protecția copiilor și tineret 

 In temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) coroborat cu art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
                 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 10 iunie 2020, 

adoptă prezenta hotărâre 
 

       Art. 1  - Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2019 ale S.C. TOP SERVICII PUBLICE 

OLTINA S.R.L. formate din: 

- Formular 10: Bilanț 

- Formular 20: Cont de profit și pierdere 

- Formular 30: Date informative 

- Formular 40: Situația activelor imobilizate 

- Raportul administratorului 

       Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului 

comunei Oltina, administratorului S.C. Top Servicii Publice Oltina S.R.L. și prefectului județului Constanța și se 

aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.comunaoltina.ro                

 

   

                                                                                                                                                          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 

                  Daniel CABASON 

Contrasemnează, 

SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI OLTINA, 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.comunaoltina.ro/

