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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societații Comerciale  

Tracum S.A. aferente anului 2021 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 
Întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al  Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub 
nr.27645/22.06.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, înregistrat sub 
nr.27668/22.06.2022;  
         - raportul administratorilor din data de 31.12.2021 privind întocmirea situațiilor  
financiare pentru anul 2021; 
        - raportul de gestiune al comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea 
bilanțului contabil, al contului de profit și pierderi, încheiat la data de 31.12.2021; 
        - avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - prevederile art.111, alin.(2), lit.„a” al Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile art.28 al Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
        - prevederile art.12 al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 
administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o 
participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru  aprobarea Regulamentelor 
contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu 
modificările ulterioare; 
        - prevederile art.57, alin.(2) al Legii nr.273 din 29 iunie 2006, privind finanţele 
publice locale; 
        - prevederile Legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        - prevederile art.1 și art.3 al Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind 
repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
        În temeiul art.129, alin.(1), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța  
de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

         Art.1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2021 ale Societății Comerciale 
Tracum  S.A., conform anexelor numerotate de la 1 - 5, după cum urmează: 
             Anexa 1 - Bilanț prescurtat la data de 31.12.2021; 
             Anexa 2 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021; 
             Anexa 3 - Date informative de 31.12.2021;  
             Anexa 4 - Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2021; 
             Anexa 5 - Balanța de verificare la data de 31.12.2021. 
        Art.2. Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetulu Giurgiu 
în vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Economice, Direcţiei Servicii Publice și Societății Comerciale Tracum S.A.. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 30 iunie 2022    
Nr. 218    

Adoptată cu un număr de 13 voturi pentru şi 5 abţineri, din totalul de 18 consilieri prezenţi 
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