
ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACru
CONSILruL LOCAL

IIOTARAREA I[R. 791201 5
privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2014 al R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A ,
raportului administratorului precum si repartizarea profitului R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A.-

CONSILIUL LOCAL TALMACru intrunit in sedinta ordinara din data de 30.04.2015:
Analizand :
-proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
-raportul w.3383/2015 intocmit de seful Ocolului Silvic Talmaciu prin care propune aprobarea

situatiei financiare anuale aferente anului 2014 pentru RPL Ocolul Silvii Talmaciu RA , raportului
administratorului precum si repartizarea profitului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA;

-expunerea de motive w.3706/2015 a primarului orasului Talmaciu.
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Talmaciu;
In baza dispozitiilor Legii nr.82/I991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare; coroborata cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene aprobate
prin OMFP rtr.305512009 si a dispozitiilor Ordinului MFP 65/2015 privind principalele aspecte legate de
intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile un*i" ;

In temeiul art.45 alin. 1, art.36 alin.9, art. 1 l5 alin.l litera b din Legea nr.2l5l200l privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l-Se aproba situatiile financiare aferente anului 2014, care cuprind balanta de verificare,
bilanul prescurtat, conlul de proflt si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate pr..u. ,i
notele explicative la situatiile financiare la 31.12,2014 conform anexelor 1-16 ce fac parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2-Se insuseste si se aproba raportul administratorului R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A
privind situatia economico-financiara pe anul 2014 conform anexei l'1, ce face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3-Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014, in valoare de 910123 lei al R.p.L
Ocolul Silvic Talmaciu R.A" astfel:
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-24347 lei reprezentand surse proprii de finantare pentru
"Amenajare solar silvic"-Gura Mogosului si "Instalarea unui nou solar silvic pe
solar Rausor", conform OG 64/2001 si art.2 din HCL 27/2015:

- 885776 lei reprezentand varsaminte la bugetul local al orasului Talmaciu..
Art.4-Indeplinirea prezentei revine R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A si primarului orasului

Talmaciu.
Adoptatd in Tdlmaciu la

30.04.20rs
PRE$EDINTE DE $EDINTA

ADRIAN COVACI

Difuzat: lex.Inst.Prefectului, lex.dos.sed., 1
7ex.

frnalizar ea investitiilor
amplasamentul fostului

AR

ex.afi sare, I ex.sef serv.contab.

i\\uffi,r.;
s##i


