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HOT RAREA

privind aprobarea
societatii OVI

-

NR.73/31.05.2021

situatiilor

economico-financiare

PROTECT

ora_ului Ovidiu întrunit

Consiliul Local al

-

OVIDIU

ale

S.R.L la 31.12.2020

în edina

ordinara in data de 31.05.2021,

orasului Ovidiu
la
nr.87/28.05.2021, inregistrata primaria
SRL
a
Adresa societatii OVI PROTECT
contului de profit si pierderi,
inaintarea bilantului contabil, a
sub nr.12146/31.05.2021, privind
OVI PROTECT SRL
Administratie pierderi ale societatii
de
Consiliului
al
activitate
raportul de
anul 2020;
de audit financiar extern pentru
SRL pe anul 2020, si a raportului
cadrul Primriei ora_ului Ovidiu;

Avand in vedere:

-

-

al Serviciului buget-finante din

Raportul nr.12184/31.05.2021
nr.12183/31.05.2021 al domnului Primar, Scupra George;
Referatul de aprobare
In conformitatecu prevederile:
nr.82/1991,
art.28 si 37 din Legea contabilitii
art. 27, alin.(1), alin.2),
_i
alin.(2)
Art. 1, alin.(1),
cu modific rile
_i completrile ulterioare;
de întocmirea i depunerea
2021 privind principalele aspecte legate
Ordinul nr. 58 din 14 ianuarie
economici la unitile
contabile anuale ale operatorilor
a
raportrilor
anuale
_i
situatiilor financiare
unor aspecte contabile;
precum i pentru reglementarea
Finanelor,
Ministerului
teritoriale ale
decembrie 2014 pentru aprobarea
nr. 1802 din 29
Publice
Ministrului
Finanelor
financiare
Ordinul
financiare anuale individuale _i situaiile
situaiile
contabile
privind
Reglementrilor
completrile ulterioare;
anuale consolidate, cu modific rile i
comerciale,
societile
art.112 din Legea nr. 31/1990 privind
si
art.111
lit.
alin.
a,
194

(1)

art.

republicat,

cu

modific rile

_i completrile ulterioare;

Luand in considerare:

comisiilorde specialitate
Avizul de legalitate al secretarului general;

Avizul favorabil al

Ovidiu;
din cadrul Consiliului Local al ora_ului

alin.3 lit."d", alin.7 lit."g"si
alin.(1), alin.(2) lit. "a",
In
57/2019 privind Codul Administrativ;
Ordonanta Guvernului nr.

art. 196 alin.1 lit

(a)

din

temeiul art.129

SNO

HOTRTE:

SNOp

2020 pentru societatea
financiare anuale aferente anului
Art.1
încheiate la 31.12.2020 i
constând în situaile financiare
SRL, CUI 36809569,

Se aproba situaiilor

contul de
data de 31.12.2020,

profit _i pierdere

la data de

O-PROTECT

anexele salé: bilantul la
de
31.12.2020, date införmative la data

31.12.2020, situaia activelor imobilizate la data de 31.12.2020, situaia amortizrii activelor imobilizate la
31.12.2020; notele explicative anexe ale situaiilor financiare la 31.12.2020; balanta de verificare a

conturilor la data de 31.12.2020, conform Anexei nr.I care face parte integrant
Art.2

din prezenta hotråre.

Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al societatii OVI - PROTECT

SRL pentru anul 2020, prevazut in Anexa 2 care face parte din prezenta hotarare.
Art.3 Se ia act de Raportul de audit financiar independent/extern pentru anul 2020, prevazut in Anexa 3

care face parte din prezenta hotarare.

Legalitatea, responsabilitatea fundament rii _i corectitudinea intocmirii documentaiei
semnatare/
proiectului de hotrâre, în raport de prevederile legale în vigoare, revin persoanelor
Art.4

anexá

OVI

-

PROTECT SRL /auditorului independent, în calitate de speciali_ti ce au întocmit situatiile financiare _i
susinut

proiectul de hotrâre.

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hotrâre
Prefectului -judetul Constanta _i celorlali

Prezenta hotarare

Primarului ora_ului Ovidiu, Instituiei

factori interesati, în termen legal.

a fost adoptata cu 9

voturi

"pentru",

2 "impotriva" si 4 "abtineri" de catre

cei 15 consilieri locali prezenti la sedinta din totalul de 17 consilieri locali validatiin functie.
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