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HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.RL. întocmite pentru anul

financiar 2014

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit in sedintă în data de 30 aprilie 2015,
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 14/01.04.2015 iniţiat de primarul Comunei 1 Decembrie, domnul Petre

Gheorghe, privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.RL.  întocmite la
31.12.2014,

- adresa transmisă de Societatea Inter Prest 1 Decembrie S.RL., înregistrată cu nr. 2841/31.03.2015, prin
care se transmit situaţiile financiare ale societăţii, întocmite la 31 decembrie 2014, pentru a fi aprobate de Consiliul
local,

-  raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate, înregistrat cu nr. 2845/01.04.2015,
- raportul Administratorului societăţii. Inter Prest 1 Decembrie SRL, nr. 42/09.03.2015, şi declaratia

acestuia întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu
moficările şi completările ulterioare,

- prevederile art 11.1 din Actul Constitutiv al Societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.RL., societate comercială
de interes public local, având ca unic asociat Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie, înfiinţată prin Hotârârea
Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 28/30.11.2010,

- prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si
completările ulterioare,

- prevederile din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 65 din 22 ianuarie 2015, privind principalele
aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,

- prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) si b), alin. (3) litera c) şi alin.(4) lit. a) din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică

locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Se aprobă situaţiile financiare anuale ale Societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.RL.
încheiate la 31 decembrie 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare.

(2) Pierderea netă  în sumă de 71.913,06 lei va fi acoperită din profitul obţinut în exerciţiile financiare
viitoare.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de administratorul Societăţii Inter
Prest 1 Decembrie S.R.L., domnul Tofoleanu Maricel Tache.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate de către secretarul
comunei 1 Decembrie.

Presedinte de sedintă,
Consilier
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