
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2016 al S.C.

PRIMREC S.R.L.

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
❖ proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind aprobarea

bilanțului contabil la data de 31.12.2016 al S.C. PRIMREC S.R.L.;
❖ referatul nr. 8.312 / 25.05.2017 întocmit de viceprimarul orașului Recaș;
❖ adresa domnului Ciobanu Ioan Iulian, în calitate de administrator S.C.

PRIMREC S.R.L. Recaș, cu nr. 640 / 24.05.2017, înregistrată la Primăria
Recaş cu nr. 8.312 / 24.05.2017, prin care solicită aprobarea bilanțului
contabil la data de 31.12.2016 al S.C. PRIMREC S.R.L., atașat cererii;

❖ prevederile Ordinului nr. 1.802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

❖ prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 916/2016 pentru
aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a
operatorilor economici;

❖ prevederile art. 192 alin. (1) şi art. 194 alin. (1) lit. a din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

❖ prevederile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, privind contabilitatea
(r4), cu modificările și completările ulterioare;

❖ prevederile art. 1 lit. (c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificările și completările ulterioare;

❖ raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin
care se acordă aviz favorabil;

❖ prevederile art. 36 alin. 2) lit. (a) şi alin. 3) lit. (c) și în temeiul art. 45 alin.
(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
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Art. 1. – Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2016 al S.C. PRIMREC
S.R.L. (situații financiare anuale, raportul administratorului și repartizarea
profitului în scopul acoperirii pierderii din anili precedenți).

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C.
PRIMREC S.R.L., prin administrator Ciobanu Ioan Iulian.

Art. 3. - Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timis;
- Primarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș;
- Cetăţenilor prin afişare la sediul instituţiei și mass-media locală.

Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează

Consilier Secretar oraș
Ștefan BUGA Jr. Cătălina MOLDOVAN
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2016 al S.C.

PRIMREC S.R.L.

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
❖ referatul nr. 8.312 / 25.05.2017 întocmit de viceprimarul orașului Recaș

privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2016 al S.C.
PRIMREC S.R.L.;

❖ adresa domnului Ciobanu Ioan Iulian, în calitate de administrator S.C.
PRIMREC S.R.L. Recaș, cu nr. 640 / 24.05.2017, înregistrată la Primăria
Recaş cu nr. 8.312 / 24.05.2017, prin care solicită aprobarea bilanțului
contabil la data de 31.12.2016 al S.C. PRIMREC S.R.L., atașat cererii;

❖ prevederile Ordinului nr. 1.802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

❖ prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 916/2016 pentru
aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a
operatorilor economici;

❖ prevederile art. 192 alin. (1) şi art. 194 alin. (1) lit. a din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

❖ prevederile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, privind contabilitatea
(r4), cu modificările și completările ulterioare;

❖ prevederile art. 1 lit. (c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificările și completările ulterioare;

❖ raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin
care se acordă aviz _______;
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❖ prevederile art. 36 alin. 2) lit. (a) şi alin. 3) lit. (c) și în temeiul art. 45 alin.
(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2016 al S.C. PRIMREC
S.R.L. (situații financiare anuale, raportul administratorului și repartizarea
profitului în scopul acoperirii pierderii din anili precedenți).

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C.
PRIMREC S.R.L., prin administrator Ciobanu Ioan Iulian.

Art. 3. - Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timis;
- Primarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș;
- Cetăţenilor prin afişare la sediul instituţiei și mass-media locală.

Președinte de ședință
Contrasemnează

Secretar Oraş
Jr. Cătălina

MOLDOVAN
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Aprobat,
Primar

Ing. PAVEL
TEODOR

Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

REFERAT
privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2016 al S.C.

PRIMREC S.R.L.

Având în vedere adresa S.C. PRIMREC S.A. nr. 640 / 24.05.2017,
înregistrată la Primăria Recaş cu nr. 8.312 / 14.05.2017, prin care domnul
Ciobanu Ioan Iulian, în calitate de administrator al S.C. PRIMREC S.R.L.,
identificată prin J35/371/2013, având CUI 312224222, cu sediul în Recaş, judeţul
Timiş, Piaţa Sfânta Treime, nr. 6, solicită aprobarea aprobarea bilanțului
contabil la data de 31.12.2016 al S.C. PRIMREC S.R.L.;

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1.802/2014, pentru
aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările și
completările ulterioare;



Ţinând seama de prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice
nr. 916/2016 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie
2016 a operatorilor economici;

Având în vedere prevederile art. 192 alin. (1) şi art. 194 alin. (1) lit. a
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 19 alin. (3) din Legea nr.
82/1991, privind contabilitatea (r4), cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 1 lit. (c) din Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificările și completările ulterioare;

Propun analizarea în şedinţa de Consiliu Local a posibilităţii adoptării
unei hotărâri a Consiliului Local Recaş privind aprobarea bilanțului contabil la
data de 31.12.2016 al S.C. PRIMREC S.R.L.

Viceprimar
Constantin CARCEA
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