HOTĂRÂREA NR. 70

Privind aprobarea

dividendelor pentru anul 2018 si a dobânzilor
virate de SC Transport Urban Sinaia SRL

penalizatoare,

Având în vedere referatul de aprobare nr.11.610 din 07 mai 2020, întocmit de iniţiatorul
proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Buget şi Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Sinaia, înregistrat sub nr.11.612 din 06.05.2020,
Raportul de control nr.21 0/03.03 .2020 şi Decizia nr.6/19.03 .2020 a Camerei de Conturi Prahova,
precum şi adresa înregistrată sub nr.12.129 /12.06.2020 înaintată de S.C Transport Urban Sinaia
SRL.
Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În baza Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ŞI
completarile ulterioare;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernuluinr.6412001, privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale si societatile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
În baza Ordonanţei Guvernului nr.13/20 11, privind
dobânda legală remuneratorie şi
penalizatoare pentru obligaţii băneşti;
În temeiul art.129, alin. (1) si alin.(2), lit.(b), coroborat cu alin.(4) lit.(a), art.139 alin.(3) lit.(a)
şi art.196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL

LOCAL AL ORAŞULUI
HOT ĂRĂŞTE:

SINAIA

ART. 1. - Aprobă dividendele pentru anul 2018 în sumă de 903.125 lei, virate de către
SC.Transport Urban Sinaia SRL, asociatului unic - Consiliul Local al Oraşului Sinaia.
ART. 2. - Aprobă dobânzile penalizatoare, în conformitate cu art.3, alin.(2) din OUG 1312011, în
valoare de 25.559,70 lei, virate de către SC Transport Urban Sinaia SRL, asociatului unic - Consiliul
Local al Oraşului Sinaia.
ART.3. - Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire
Resurse Umane şi S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L .

de Serviciul

Sinaia, 29 mai 2020
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Prefectul Jud. Prahova
Primarul oraşului Sinaia
Serviciul Buget si Resurse Umane
se. Transport Urban Sinaia SRL
se va afisa pe site-ul propriu
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