
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 89/2018 
privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, 
rezultatului financiar precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI 

INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 
2017, rezultatului financiar precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
 Având în vedere prevederile art. 111 alin. (2) lit. a din Legea 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 47 
din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Văzând prevederile art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 
45/2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată  “PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC”  care urmează să administreze parcurile industriale din 
municipiul Târgu Secuiesc, 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art.36 alin.(3) lit.c,  art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2017, rezultatul 
financiar, precum și raportul de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L., conform Anexelor nr. 1, 2, și 3, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează Primarul 
municipiului şi Consiliul de administraţie al societăţii comerciale PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
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