
 
HOT~RAREA nr.10 

          Privind ”Aprobarea balan\ei analitice de verificare la data de 31.12.2015 la  
SC OLANESTI SERV SRL  

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`  
din data de 31 ianuarie 2016  la care au participat un num`r de13 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie. 

Av@nd [n vedere dispozi\iile Hot`rii Consiliului Local nr.18 din 3 martie 2015 
privind Aprobarea reeeorganiz`rii Serviciului de Dezvoltare Intercomunitar` a ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti [n societate commercial` cu r`spundere limitat`. 
 |in@nd cont de contractul de  munc` [nregistrat la nr.5/31.03.2015 ]i av@nd [n 
vedere c` SC OL~NE}TI SERV SRL, are ac\ionar unic ora]ul B`ile Ol`ne]ti.                         
Analiz@nd raportul de activitate al Administratorului Tudosie Mircea, [nregistrat sub 
nr.930/29.01.2016, privind activitatea desf`]urat` la SC OL~NE}TI SERV SRL [n anul 
2015, prin care justific` [ndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract. 
             -Lu@nd [n considerare prevederile art. 1 din Legea nr.82/1991-legea 
contabilit`\ii –republicat`, 
    (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele 
naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au 
obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi. 
 Potrivit art. 22 din Legea nr.82/1991-legea contabilit`\ii –republicat`, 
   “ Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte 
balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a 
situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea 
trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii” 
          {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv 
voturi “pentru“=13. 
         {n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2), lit.”c” ]I”d”alin.(5) litera “a“, art.45, 
alin.(1), coroborate cu art.115 alin.(1) litera “b“ din Legea nr. 215/2001 privind 
administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare , 
consiliul local 

H O T ~ R A } T  E 
 

        Art.1 – Se aprobă balan\a analitica a societ`\ii SC OL~NE}TI SERV SRL,la data de 
31.12.2015, care constituie anex` la prezenta hot`r@re. 
        Art.2 –Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei, SC OL~NE}TI SERV SRL, 
Institu\iei Prefectului Jude\ul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are. 
 Presedinte de ]edin\`, 
C`praru Gheorghe Di\`  
                                                                                                                   Contrasemneaz`, 

Secretar, 
Jr.Gorgan Nicolae 

B`ile Ol`ne]ti, 31 ianuarie 2016 
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