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HOTĂRÂREA NR.49 

privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2014  
pentru S.C. Crucea Multiservice SRL 

 
  Consiliul local al comunei Crucea  intrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2015,  

Având în vedere:  

           - expunerea de motive a primarului comunei Crucea ; 

           - Raportul administratorului SC Crucea Multiservice SRL nr.2818/26.05.2015; 

            -avizul  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Crucea;   

- avizul de legalitate dat de secretarul comunei       

In conformitate cu art.15 din Actul Constitutiv al S.C. Crucea Multservice SRL aprobat prin  HCL 

46/05.06.2013;              

 In conformitate cu art. 36 alin. 2, lit. a şi d respectiv alin. 3, lit. c, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit.a, pct.. 

14, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică  locală,republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,         

  In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind  societăţilor comerciale,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

           In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art.115 ali.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                                HOTĂRĂŞTE: 
                                                               

 Art.1- Se aproba raportul administratorului SC Crucea Multiservice  SRL, conform anexei 1 care 

face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2 - Se aprobă  bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul 2014, conform anexei 

nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3 - Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului- Judetul 

Constanta, catre SC Crucea Multiservice SRL, Primarului comunei Crucea si compartimentului 

contabilitate. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă 

şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie. 
 

 

Crucea 28.05.2015 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  Contrasemneaza,       

                                                                                                                         SECRETAR                                                                                                         

  Iosif DOBRIN                                                                                            Reveicuţa GURGU    
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COMISIA DE SPECALITATE  PENTRU ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, INVATAMANT, 
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RAPORT 
de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de 

profit şi pierderi pe anul 2014 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL 

 

 

Comisia de specialitate , intrunita in sedinta in data de 27.05.2015 a luat in discutie 

proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind 

necesar a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente 

sau propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul prevederilor 

Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si continutul prezentate 

spre analiza. 

                           

 

                               Presedinte,           

                  STANESCU CONSTANTIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare, protectia 

mediului si turism   

 

 
 

RAPORT 
de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de 

profit şi pierderi pe anul 2014 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL 

 

 

 

              Comisia de specialitate pentru agricultura,  activitati economico -

financiare  protectia mediului si turism  intrunita in sedinta  de indata 27.05.2015, a luat 

in discutie proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar 

a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si 

continutul prezentate spre analiza. 

 

 

 

 

Presedinte, 

Sandu Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate juridical si de disciplina, urbanism si amenajarea 

teritoriului 

 

 

 

RAPORT 
de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de 

profit şi pierderi pe anul 2014 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL 

 

 

 
 

              Comisia de specialitate intrunita in sedinta  din   27.05.2015, a luat in 

discutie proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar 

a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si continutul 

prezentate spre analiza. 

 

 

 

Presedinte, 

             Moise Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


