
 
HOTĂRÂREA NR.60 

privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea incheiat 
la data de 31 decembrie 2006 

 
 

 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 29.03.2007; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil al 
S.C. Aquaserv S.A. Tulcea incheiat la data de 31 decembrie 2006, proiect din 
iniţiativa primarului; 
 Luând în discuţie raportul înregistrat sub nr.12397/20.03.2007 al Direcţiei 
Economice şi S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, raportul de gestiune al Consiliului de 
Administraţie si al Comisiei de cenzori din cadrul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea ; 
 Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având în vedere prevederile:  
Art. 111 alin. 2 lit.”a” din Legea nr. 31/1990 privind societaţile Comerciale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.(2) lit. „a” si alin. (3) lit. „c” din 
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata; 
 In temeilul art.45 pct.1 si 6 si art. 49 pct. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia Publica Locala, republicata; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 ART. 1   Se aproba bilanţulul contabil al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea 
incheiat la data de 31 decembrie 2006, potrivit anexei, parte integrată din 
prezenta Hotărâre. 
 

ART. 2      Se aprobă reprezentare profilului realizat, in conformitate cu 
O.G. nr. 64/2001 astfel: 

- participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net  
( 519.477 x 10% = 51.948 lei) conform art.1 lit. e din Ordonanţa                    
Guvernului nr. 64/2001; 

- vărsaminte la bugetul local ori dividende: minim 50% din profitul net 
(519.477 x  50% = 259.739 lei ) conform art. 1 lit. f din Ordonanţa 
Guvernului nr. 64/2001; 

- alte rezerve reprezentând sursă proprie de finanţare  
 { [519.477 – (51.948 + 259.739)] = 207.790 lei} conform art. 1 lit. g       
din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001; 

 



ART.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte 
Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a S.C. Aquaserv S.A Tulcea. 
 
 ART.4  Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 
 Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
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                                                                                                             CONSILIER, 
          CONTRASEMNEAZĂ                                     FRANDEŞ ALINA-CLAUDIA 
                  SECRETAR, 
           Jr. BRUDIU Maria     
 


