ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA NR. 59
privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal
numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 30 iunie 2020, având în
vedere:
proiectul de hotărăre nr. 66 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr. 13828/16.06.2020 a
primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator ;
- adresa înregistrată sub nr. 2341/22.05.2020 inaintată și susținută de SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia prin
care solicită aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 și raportul administratorului, înregistrată la
PMM sub nr. 11781/22.05.2020; Declarația pe proprie răspundere în conformitate cu art. 30 din Legea
contabilității 82/1991 privind asumarea răspunderii de către administrator Șaguna Dorinel Andrei cu privire la
situațiile financiare ale anului 2019; raportul de specialitate al Direcției economice nr.14160/18.06.2020;
- H.C.L. nr.65/2010; Legea societăţilor nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10 - 36 din Legea Contabilității (r4) nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
- pct III 3.1(1) lit.,,a” din Anexa 1 la Ordinul nr. 470/2018 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, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări
contabile; Aviz Comisia A
- prevederile Legii nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- raportul de specialitate emis sub nr. 14226/19.06.2020 întocmit de compartimetul RPP privind îndeplinirea
cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;
În temeiul 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) art. 136 alin.(1), alin.(3) lit b), alin. (6) art. 139 alin. (1), art.
196 alin.(1)din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
H O T Ã R Ã Ş T E:
Art.1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 pentru SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia
constând în situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 și anexele sale: bilanțul prescurtat la data de 31.12.2019,
contul de profit și pierdere la data de 31.12.2019, date informative la data de 31.12.2019, situația activelor
imobilizate la data de 31.12.2019, situația amortizării activelor imobilizate la 31.12.2019; notele explicative
anexe ale situațiilor financiare la 31.12.2019; balanța de verificare a conturilor la data de 31.12.2019;
Art.2. Aprobarea raportului administratorului Șaguna Dorinel Andrei privind închiderea exercițiului
financiar al anului 2019.
Art.3. Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea intocmirii documentației anexă
proiectului de hotărâre, în raport de prevederile legale în vigoare, revin persoanelor semnatare/SC Apollo Ecoterm
SRL, în calitate de specialiști ce au întocmit și susținut proiectul de hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre, anexele și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției
Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, SC
Apollo Ecoterm SRL și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea în
Monitorul Oficial Local.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi ,,pentru” din numărul de 17 consilieri prezenți la ședință ( lipsesc dnii consilieri
Scabatura D.A. și Trifan A.R.) și un număr de 19 consilieri în funcție Dif:/1ex.Inst. Pref. Jud. Cţa, dosar Hot., Primar , Apollo, Afisat –CI Red 4 ex.
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