
545400 SIGHIŞOARA
Str. Muzeului nr. 7, Tel./Fax. 0265-771278

H O T A R A R E A   NR. 71
din 29 mai 2013

privind aprobarea bilantului contabil al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, întrunit în şedinţă ordinară;
Luand act de proiectul de hotarare si referatul de aprobare al Primarului municipiului, in calitate de

initiator, inregistrat cu nr. 10936/16.05.2013, calitate conferita de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin.
(6) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Sighisoara nr. 9/1998 privind infiintarea
S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara;

Avand in vedere adresa nr.1035/16.05.2013, inregistrata la Municipiul Sighisoara sub nr.
10930/16.05.2013, prin care S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara solicita Consiliului Local al
Municipiului Sighisoara, in calitate de actionar unic al societatii, aprobarea bilantului contabil pe anul 2012;

Avand in vedere Raportul de gestiune al directorului S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara,
precum si Raportul de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale simplificate la data de
31.12.2012 al comisiei de cenzori;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 1035/16.05.2013 al S.C. Apa Termic Transport S.A.
Sighisoara, inregistrat la Municipiul Sighisoara cu nr. 10939/16.05.2013, prin care se propune aprobarea
bilantului contabil, precum si contul de profit si pierderi al societatii pentru exercitiul financiar 2012,
indeplinindu-se prevederile legale in acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit. “c” si alin. (9), art. 45 alin. (2) si a art.

115 alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,

       H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba bilantul contabil precum si contul de profit si pierderi al S.C. Apa Termic
Transport S.A. Sighisoara pentru exercitiul financiar 2012, conform anexei care face parte integranta din
prezenta.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul

municipiului, aparatul de specialitate al acestuia si directorul S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara,
domnul Oprea Mircea Tonu.

Art.4. Prin grija d-rei Flesariu Anca, secretar al municipiului Sighisoara, prezenta hotarare va fi
comunicata, in termenul prevazut de lege, Primarului Municipiului Sighişoara, Prefectului Judetului Mures si
se va aduce la cunostinta publica, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dan-Constantin Enescu

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate
SECRETAR,

                              Anca Fleşariu
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