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CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE  
 
 Priveste: Aprobarea Raportului de audit , a Situatiilor financiar-contabile ,a Raportului      
                    de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului    
                  financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar  SRL  
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 10.483/ 09.05.2018  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 10.484 /09.05.2018 al Directiei Economice si Directia 

Juridic Comercial  ; 
- adresa nr.10.482 /09.05.2018 a S.C. Serviciul.Sanitar Veterinar  S.R.L Alexandria;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al      

municipiului Alexandria; 
-prevederile art.194 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale ,republicata ,cu      

modificarile si completarile ulterioare ; 
-prevederile OUG nr.109/2011 pvind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
-prevederile OMFP nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si 

depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice ; 

- prevederile Hotaririi nr.3/09.05.2018 a Adunarii Generale a Asociatilor la SC Serviciul   
Sanitar Veterinar SRL; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,   
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
                                                        HOTARASTE 
 

Art. 1. Se  aproba Raportul de audit, Situatiile financiar- contabile , Raportul de gestiune si 
Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiarla 31.12.2017 ale S.C.Serviciul 
Sanitar Veterinar S.R.L Alexandria, conform anexelor nr.1,2,3,4 care fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria , prezenta hotarare va fi transmisa  
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Economice, Directia Juridic Comercial si S.C.Serviciul Sanitar Veterinar 
S.R.L.  Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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