
ROMANIA
JUDETUL GORJ
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HorAnAnn
privind Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere impreuna cu anexele

acestuia pe anul 2OZO, Raportul Administratorului, realizarea bugetului
pe anul2020 si estimarea bugetului pe anul ZOZL

al SC UTIL LOCAL SRt Bileqti

Consiliul Local al comunei Balesti, iudetul Gorj, intrunit in
sedinta ordinara publica i

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balesti, jr. UNGUREANU

MADALIN-ION;
- Raportul de specialitate al Serviciului Economic;
- Rapoartele de avrzare ale comisiilor de specialitate din cadrul

Consiliului Local Bdlegti ;

-Adresa SC UTIL LOCAL SRL BALESTI nr. 10.195/ 18.06.202I;
-prevederile Legii 82/Lgg1-, legea contabilitatii, republi cata, cu modificarile

si completarile ulterioare ;

-ORDIN nr, 5 B/1,4.01.202! privind principalele aspecte legate de intocmirea qi

depunerea situaliilor financiare anuale gi a raportdrilor contabile anuale ale

operatorilor economici la unit61ile teritoriale ale Ministerului Finanfelor, precum qi

pentru reglemenlarea unor aspecte contabile

in temeiul art. 1,Zg alin.[Z) lit. aJ si alin.[3) lit. d), art. I34 , art. 1"38,

art.139 si art. 1,g6 din Ordonan;i de Urgenfd a Guvernului nr. 57 12019 privind

Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l,- Se aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierdere impreuna

cu anexele acestuia pe anul 2020, Raportul Administratorului, realizarea

bugetului pe anul Z0z0 si estimarea bugetului pe anul 2021 al SC UTIL LOCAL

SRL Balegti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare'



Art.Z. t1l Hotararea se va comunica in termenul prevazut de lege, prin
Compartimentul Secretariat si Relatii cu Publicul, Institutiei Prefectului - judetul
Gorj in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, se transmite celor
interesati si se va aduce la cunostinta publica,

[2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisarea pe panoul avizier
din incinta Consiliului Local si Primariei comunei care este permanent accesibil
publicului si se publica in ziarul local "Monitorul de Balesti".

PRES TB DE SE
CONSI ERL

B

Hotararea a fost adoptato in sedinta ordinara a iliului local din data de 25.06,2021, cu un
numar de I5 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) abtineri, exprimate din numarul

total de I5 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de I5 consilieri infunctie .
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