
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA  BERCA 
CONSILIU LOCAL 

 
HOTARARE 

privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019  
ale SC APAPRIMA BERCA SRL 

 
 Consiliul local al comunei Berca, judetul Buzau, in calitate de Adunare 
Generala a Asociatului Unic al SC APAPRIMA BERCA SRL, intrunit in sedinta 
ordinara, 
 Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al  primarului comunei inregistrat la nr.1421/10.03.2020; 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.1422/10.03.2020; 
 -rapoartele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului local Berca; 
 -adresa nr.77/05.03.2020 a SC APAPRIMA BERCA SRL, inregistrata la UAT 
comuna Berca sub nr.1404/10.03.2020, prin care solicitata aprobarea situatiilor 
financiare aferente anului 2019, de catre Consiliul local; 
 -prevederile art.28 alin.(1) si urm. din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-
teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 
majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Ordinului nr.166/2017 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; 
 -prevederile Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la 
societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 -prevederile Ordinului nr.144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru 
determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei 
Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile 
nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la 
regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevderile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile 
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate; 
 -prevederile Hotararii Consiliului local nr.22/2019 privind aprobarea bugetului 
SC APAPRIMA BERCA SRL;  
 -prevederile art.4.1. din Statutul SC APAPRIMA BERCA SRL; 
 -prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata; 
 -prevederile art.129 alin.(2), lit.’’a’’, alin.(3), lit.’’s’’, alin.(7), lit.’’n’’ din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 



 In temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.5 lit.’’ee’’ din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 

 Art.1.(1).Se aproba situatiile financiare (bilantul contabil, contul de profit si 
pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor 
imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere) pe anul 2019 ale SC APAPRIMA 
BERCA SRL, inregistrata la Oficiul Comertului Buzau sub nr.J10/51/2012 si avand cod 
unic de inregistrare RO 29557493, dupa cum urmeaza: 

-venituri totale………………….1.296.076 lei; 
-cheltuieli totale………………..1.279.742 lei; 
-profit brut………………………… 16.334 lei; 
-impozit pe profit……………………4.766 lei; 
-profit net…………………………..11.568 lei. 
(2). Profitul net in suma de 11.568 lei, va fi repartizat la alte rezerve si va 

constitui sursa proprie de finantare. 
(3).Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, precum si celelalte situatii 

finaciare pe anul 2019 ale SC APAPRIMA BERCA SRL sunt prevazute in anexele 
care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Se da descarcare de gestiune pe anul 2019 administratorului SC 
APAPRIMA BERCA SRL. 

Art.3.Prezenta va fi adusa la indeplinire de primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate precum si de SC APAPRIMA BERCA SRL. 

Art.4.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica, va 
comunica si inainta prezenta hotarare persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate 
in termenele si conditiile stabilite de lege. 

 
 

BERCA      PRESEDINTELE SEDINTEI, 
26.03.2020                                                                     CONSILIER, 
NR.16              FLORIN BELOIU 
 
 
 
             CONTRASEMNEAZA, 
  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BERCA, 
    JR.VIORICA CHIVU 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta 

ordinara din data de 26.03.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1)coroborat cu art.5 
lit.’’ee’’ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificraile si completarile ulterioare, cu un numar de 15 voturi pentru ; 0 abtineri si 0 
impotriva, din numarul total de 15 consilieri in functie si 15  consilieri care si-au exprimat votul 
prin mijloace electronice (e-mail). 


