
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

  
Proiect de hotărâre nr. 74/2022 

privind aprobarea situaţiilor financiar-contabile ale S.C. BUCURA PREST  SRL Haţeg, 
la data de 31.12.2021 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 10537/74 din 20.04.2022, prin care se propune 
aprobarea situaţiilor financiar-contabile ale S.C. BUCURA PREST  SRL Haţeg, la data de 
31.12.2021, în scopul respectării legislaţiei în materie şi a ducerii la indeplinire a statutului 
societăţii, urgenţa aprobării actului administrativ fiind necesară pentru respectarea termenului 
legal de aprobare a acestor situaţii. 

Având în vedere: 
a)adresa S.C.Bucura Prest SRL Haţeg nr. 436 din 18.04.2022 şi anexele acesteia, înregistrată 
la Primăria Haţeg sub nr. 10237 din 18.04.2022, prin care se solicită aprobarea situaţiilor 
financiare ale sociectăţii comerciale cu asociat unic Oraşul Haţeg; 
b)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.153/2008 privind infiintarea societatii comerciale 
,,Bucura Prest’’ SA Hateg; 
c) hotărârea Consiliului local Haţeg nr.118/2018 privind aprobarea modificării acţionariatului 
SC BUCURA PREST SA Haţeg prin preluarea de către Consiliul local Haţeg a acţiunilor de 
la ceilalţi acţionari, la valoarea nominală a acţiunilor deţinute de cedenţi ; 
d)referatul direcţiei economice nr. 10468 din 19.04.2022; 
e)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 63/2019 privind aprobarea actului constitutiv, 
actualizat, al SC BUCURA PREST SRL Haţeg, şi numirea reprezentatului asociatului unic, 
care va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor. 
             În conformitate cu  prevederile art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului 
Finantelor Publice privind principalele aspecte legate de intocmirea şi depunerea situatiilor 
financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile; 
art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 
alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 
243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. l Se aproba situatiile financiare contabile la sfâşitul anului 2021 ale SC BUCURA 
PREST SRL Haţeg, prevăzute in anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din 
aceasta.  
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează S.C. Bucura Prest SRL 
Haţeg . 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 



 
Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro, se afișeajă la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii:  
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului Oraşului Hateg, Direcţiei economice, 
S.C. Bucura Prest SA Haţeg şi Compartimentului administratie publică locală. 
 
 
Haţeg,   20 aprilie 2022 
 
 
 

INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 
 


