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NR. 60 din 05.05.2021 
 
 

 P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în 

Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii 
Rahtivani” S.R.L. pentru  aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 
31.12.2020, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net 

aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 
 
 
           Văzând: 
 -  Adresa nr. 64 / 27.04.2021 emisă de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii 
Rahtivani S.R.L. , înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 12496 / 27.04.2021 
prin care solicită mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în 
Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” 
S.R.L. pentru  aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului 
auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. 
„Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 
 - Referatul de aprobare nr. 12892 / 05.05.2021  întocmit de Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani; 
 - Decizia  Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii 
Rahtivani SRL nr. 26 din 23.04.2021; 
           În conformitate cu: 

- Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 13 din 03.03.2021 privind desemnarea 
reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților și modificarea 
Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L. 

- Hotărârea A.G.A. a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.  nr. 1 
din 12.03.2021 privind modificarea Actului constitutiv al societății; 
 - prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicată, cu modificarile si completările 
ulterioare; 
 - prevederile  art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt acționari 
unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           - prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societățile Comerciale; cu modificările și completările 
ulterioare; 

    



        În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi ale art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 
 
 

Consiliul Local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova adoptă prezenta, 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
  Art. 1 Se acordă mandat special domnilor Ungureanu Dorinel si Stoica Nicolaie-Daniel în 
calitate de reprezentanți ai Comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. 
„Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani” S.R.L.  pentru aprobarea: 

-  raportului auditorului statutar independent conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

- situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2020, ( bilanț, contul de profit și pierdere, 
situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile 
financiare) și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani”  S.R.L., conform anexei nr. 2    care face parte integrantă 
din prezenta  hotărâre. 
 Art. 2 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează  domnul 
Ungureanu Dorinel și domnul Stoica Nicolaie-Daniel. 

Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor și persoanelor interesate va fi asigurată de 
Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani. 
  

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 
 
 

      AVIZAT: 
                                                                             SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 

                                                                 Violeta-Neluța PETCU 
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NR. 12892 din 05.05.2021 

 
 

 
 

R E F E R A T   D E  A P R O B A R E  
la proiectul de hotărâre  privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei 

Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru  aprobarea situațiilor financiare 

individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și 
repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 
 

 
 La data de 27.04.2021, cu adresa nr. 64  înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani 
cu nr. 12496 din 27.04.2021, Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. a 
solicitat mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani  pentru 
aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului 
independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 

Potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. 

Prin Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.13/2021 au fost desemnați  
reprezentanții  comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani ”S.R.L . 

Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre    privind 
mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală 
a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru  
aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului 
independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 
 

 
 

PRIMAR  
 Gheorghe ORBU 
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Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, tel/fax: 0244 380036, tel: 0244 
380068, C.U.I  2842927 
e-mail: primar@aricestiirahtivani.ro        secretar@aricestiirahtivani.ro        www.aricestiirahtivani.ro 

 
Nr.12896  din 05.05.2021 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei 

Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru  aprobarea situațiilor financiare 

individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și 
repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 
 

La data de 27.04.2021, cu adresa nr. 64  înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani 
cu nr. 12496 din 27.04.2021, Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. a 
solicitat mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani  pentru 
aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului 
independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea 
serviciilor de interes local. 

Prin Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.13/2021 au fost desemnați  
reprezentanții  comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani ”S.R.L . 

În  art. 17 alin.(1), punctul  e) și alin. (2) punctele b) și m)  din Actul constitutiv actualizat al 
S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L,  este prevăzut faptul că 
”Adunarea Generală avizează raportul auditorului extern,  aprobă cu mandat special din partea 
Autorității Publice Tutelare repartizarea pe destinații a profitului net, aprobă și modifică situațiile 
financiare anuale, contul de profit și de pierderi. 

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 26  din 23.04.2021, s-au  avizat situațiile  
financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și 
repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare 
cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 

În Raportul Auditorului independent, înregistrat la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Ariceștii Rahtivani SRL cu nr. 22 din 31.03.2021, se precizează că  ”Situațiile financiare oferă o 
imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020, precum și a 
rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 
această dată în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 
1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare. 

    



 La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetărilor 
contabile în vigoare, ale Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014,și ale Ordinului nr. 58 din 
14.01.2021 emis de Ministrul Finanțelor Publice, privind principalele aspect legate de întocmirea și 
depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici 
la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. 
 Repartizarea  profitului net se efectuează în conformitate cu prevederile legale în materie, 
situație prezentată în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020. Profitul net 
în sumă de 5423 este repartizat astfel: 

- Dividente cuvenite Asociatului unic (Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani) , 
respectiv  50% = 2712 lei 

- Alte rezerve (cont 1068), sumă ce se va constitui ca sursă proprie de finanțare = 2711 
lei. 

Proiectul  de hotărâre îndeplinește prevederile legale în materie și poate fi supus spre 
aprobare  Consiliului local. 
 

INSPECTOR, 
Camelia-Maria ZEGHERU 

 
 


