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HOTĂRÂREA NR.40 
privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2013 pentru S.C. 

Crucea Multiservice SRL 
 

 
  Consiliul local al comunei Crucea  intrunit in sedinta ordinara din data de 27.05.2014,  

Având în vedere:  
           - expunerea de motive a primarului comunei Crucea ; 
           - Raportul administratorului SC Crucea Multiservice SRL nr.2310/23.03.2014; 
            -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 2013, conform 
anexei 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 hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ 
abtineri. 

 
Crucea-27.05.2014 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        CONTRASEMNEAZA 
Gheorghe SANDU      Secretar, 

  Reveicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

bilanţului contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2013 
 al  S.C. Crucea Multiservice SRL 

 
 
      Prin adresa nr.2271/20.05.2014 SC Crucea Multiservice SRL solicita Consiliului local ,  
aprobarea bilantului contabil precum si contul de profit si pierderi pentru anul 2013. 
        Situatiile financiare anuale simplificate sunt insotite de raportul de gestiune- activitate al 
administratorului societatii la data de 31.12.2013 . 
          Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare  cat si ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,, 
       SC Crucea Multiservice SRL cu asociat unic  Comuna Crucea prin Consiliul local Crucea  s-
a infiintat , se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale , potrivit HCL nr. 
46/05.06.2013. 
        Dupa cum rezulta din situatiile financiare si din raportul de gestiune al administratorului 
societatii , rezultatele economico-financiare la 31.12.2013 se prezinta astfel: 

• VENITURI TOTALE                            55935 

• CHELTUIELI TOTALE                        81240 

• PROFIT                                                  - 

• PIERDERE                                          25305 

• DATORII   -TOTAL                              50073 

• CREANTE –TOTAL                                200 
 
        Fata de cele prezentate, rog sa analizati si sa aprobati bilanţului contabil şi contul de profit 
şi pierderi pe anul 2013 al  S.C. Crucea Multiservice SRL 
 
 
              

 

                                                                                      CONSILIER LOCAL, 
 
                                                                        Gheorghe SANDU 


