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HOTĂRÂREA NR. 108  

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 

ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești : 

văzând Referatul de aprobare nr. 141/10.04.2020 al Primarului Municipiului 

Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și  Raportul de specialitate nr. 2163/02.04.2020 al 

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor 

financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul 

financiar 2019; 

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 45/14.04.2020 al 

Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr. 135/21.04.2020 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1, Comisia de Buget, Finanțe, 

Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din 

data de 28.04.2020; 

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii 

Publice nr.6/02.04.2020 privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 

financiar 2019; 

luând act de Raportul auditorului financiar înregistrat sub nr.1987/24.03.2020;  

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, Legea 

contabilității republicată, precum și a Ordinului nr. 3781/23 decembrie 2019 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 Publice și pentru modificarea și completarea unor reglementări 

contabile; 

având în vedere prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 

financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; 

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/29.06.2006 cu 

modificările și completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

        Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 ale 

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

       Art. 2 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  



       Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 29 aprilie 2020 

 

 

 

                                                                                                  Contrasemnează: 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                             Ioana Geanina SERBINOV 


