
SC Parc Industrial Alexandria SRL

HOTARARE

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile si a 
Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie privind incheierea exercitiului 
financiar la 31.12.2021

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din 18.05.2022 in conformitate cu 

prevederile legale, in urma analizarii ordinii de zi si avand in vedere :

● prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;

● prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare;

● prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare;

● prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 

naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 

autonome, cu modificările și completările ulterioare;

● prevedrile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

● prevedrile OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea 

situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

● prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 5 din 16.05.2022;
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In temeiul art. 14 punctul 2, lit. f) a din Actul constitutiv al SC Parc Industrial Alexandria

SRL, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de audit cu privire la situatiile financiare anuale;
Art.2. Se aproba Situatiile financiar-contabile privind incheierea exercitiului financiar la 
31.12.2021, compuse din:

a. Bilantul contabil;
b. Contul de profit si pierdere;
c. Situatia modificarilor capitalului propriu;
d. Situatia fluxurilor de trezorerie
e. Note explicative la situatiile financiare,

Art. 3. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 
- 2021
Art.4. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii inregistrate din profiturile exercitiilor 
urmatoare;
Art.5. Dl Neacsu Ionut va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor legale privind auditarea 
si raportarea catre Ministerul de Finante a documentelor aprobate prin prezenta hotarare si 
transmiterea spre aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria a Situatiilor economico-
financiare si Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2021
aprobate la art. 4.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Municipiul Alexandria

Prin dna Gacichevici Anne Marie

SC Administratia Strazilor, Constructii edilitare SRL

Prin dl Rotaru Sorin Paul

Nr. 4 din 18.05.2022


