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PROIECT DE HOTARÂRE 
privind aprobarea la S.C. CET  S.A. Bacau a situatiilor financiare, pentru 

exercitiul financiar 2005, care contin : 

 
a. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2005 

b. Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2005  

c. Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2005 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
Avand in vedere: 
 

- Prevederile Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata; 
- Adresa nr. 1606 /16.05.2006 a S.C. CET S.A. Bacau; 
- Hotarârea  nr.93/12.05.2006, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la  

S.C. CET S.A. Bacau, prin care si-a însusit Raportul de Audit Financiar al 
situatiilor financiare ale SC CET SA Bacau; 

- Hotarârea  nr.94/12.05.2006, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a 
S.C. CET S.A. Bacau,prin care aproba Raportul Consiliului de Administratie 
asupra exercitiului financiar pentru anul 2005 si a descarcarii de gestiune pentru 
exercitiul financiar 2005; 

- Hotarârea  nr.95/12.05.2006, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a 
S.C. CET S.A. Bacau, prin care a aprobat situatiile financiare ale SC CET SA 
Bacau, pentru exercitiul financiar pe anul 2005; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau. 
 

In baza dispozitiilor art.38(2) lit.”j” si ale art.46(1) din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 
ARTICOL UNIC -   Se aproba   la S.C. CET  S.A. Bacau situatiile financiare, pentru 

exercitiul financiar 2005, care contin : 

 



a. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2005, conform 

Anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarâre. Pierderea financiara 

de 12.721.205 RON se va recupera din profitul exercitiilor financiare a 

anilor urmatori. 

b. Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2005, conform Anexei 

nr. 2 parte integranta din prezenta hotarâre 

c. Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2005, conform Anexei nr. 3 

parte integranta din prezenta hotarâre 

 
 

 

Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 
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EXPUNERE  DE MOTIVE 
la proiectul de hotarâre  privind aprobarea la S.C. CET  S.A. Bacau a situatiilor 

financiare, pentru exercitiul financiar 2005 , care contin : 
 

a. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2005 
b. Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2005  
c. Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2005 

 

         Prin  adresa nr.1606/16.05.2006 si înregistrata la Primaria Bacau sub numarul 

19356/16.05.2006   SC CET SA Bacau, supune spre analiza Consiliului Local al 

Municipiului Bacau situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2005 în vederea 

depunerii acestora la ANAF Bucuresti cu mentiunea ca pierderea financiara aferenta 

va fi recuperata în exercitiile financiare a anilor urmatori ;  

      În urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. CET S.A. Bacau, au 

fost adoptate :  Hotarârea nr. 93 prin care aceasta  si-a însusit Raportul de Audit 

Financiar al situatiilor financiare la  SC CET SA Bacau,  

     Hotarârea nr.94/12.05.2006, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. 

CET S.A. Bacau,prin care aproba Raportul Consiliului de Administratie asupra 

exercitiului financiar pentru anul 2005 si a descarcarii de gestiune pentru exercitiul 

financiar 2005; 

       Hotarârea   nr.95/12.05.2006, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. 

CET S.A. Bacau, prin care a aprobat situatiile financiare ale SC CET SA Bacau, 

pentru exercitiul financiar pe anul 2005; 

    Din documentele întocmite de SC CET , reiese din contul de profit si pierdere,  

faptul ca la data 31.12.2006, exista o pierdere de 12.721.205 RON.  

       Pierderea financiara de 12.721.205 RON se va recupera din profitul exercitiilor 

financiare a anilor urmatori. 

          Fata de cele prezentate, rog autoritatea deliberativa sa aprobe proiectul de 

hotarâre în forma prezentata. 

Primarul Municipiului Bacau, 
Ing. Romeo Stavarache 



 
              ROMÂNIA 
        JUDETUL BACAU 
Primaria Municipiului Bacau 

- Viceprimarul Municipiului Bacau 
- Directia Economica 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotarâre  privind aprobarea la S.C. CET  S.A. Bacau a situatiilor 

financiare, pentru exercitiul financiar 2005 , care contin : 
 

a. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2005 
b. Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2005  
c. Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2005 

 

 

        Analizând proiectul de hotarâre privind aprobarea la S.C. CET  S.A. Bacau 

a situatiilor financiare, pentru exercitiul financiar 2005 , care contin Bilantul 

contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2005, Situatia modificarilor 

capitalurilor proprii la 31.12.2005 , Situatia fluxurilor de trezorerie la 

31.12.2005, avizam  favorabil proiectul de hotarâre.   

 

 

 

 

 

 

Viceprimarul Municipiului Bacau                     Director Economic, 

          Ing. Onica   Nicolae                                    Ec. Sorina Genes 

          ___________________                              __________________ 

 


