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SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L. GALATI 
J17/879/2010 
CUI RO 27413181 
AD UN AREA GENERALA A ASOCIA TILOR 

Hotararea or. 6 
Din 23.05.2022 

Asociatul unic, unitatea administrativ teritoriala Municipiul Galati, reprezentat in Adunarea 
Generala a Asociatilor a societatii Gospodarire Urbana S.R.L., de catre DI. Andrei Lucian-Valeriu, 
lntrunit In ~edinta , In data de 23.05.2022 ora 14:00 la sediul social din mun. Galati, str. Traian, nr. 246, 
care ~i-a desfa~urat lucrarile cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

avand in vedere: 
actul constitutiv al societatii GOSPODARIRE URBANA S.R.L.; 
prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a lntreprinderilor publice, 
aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
prevederi le 0. U .G. 64/200 I privind repartizarea profitului la societatile naponale, 
companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum ~i regiile autonome; 
prevederile Legii 227/2015 privind Codul FisC'.al, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Adresa nr. 11399/17.05.2022 a conducerii executive, de lnaintare a situatiilor financiare pe 
anul 2021; 
Adresa nr. 1140 I /17.05.2022 - a conducerii executive - nota privind aprobarea repartizarii 
profitului net al exercitiului financiar 31.12.2021; 
Raportul anual al Comitetului de Nominalizare ~i Remunerare pentru anul 2021; 
Raportul anual al Consiliului de Administratie privind activitatea lntreprinderii publice in 
anul 2021; 
Decizia C.A. nr. 14 din 20.05.2022 privind avizarea situatiilor financiare pe anul 2021 ; 
Decizia C.A. nr. 15 din 20.05.2022 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului net 
al exercitiului financiar al anului 2021; 
aspectele consemnate in Procesul-verbal din 23.05 .2022 al ~edintei A.G.A. , 

HOTARA~TE: 

Art. I. Se ia la cuno~tinta de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare ~i Remunerare pentru anul 
2021. 
Art. 2. Se ia la cuno~tinta de Raportul anual al Consiliului de Administratie privind activitatea de 
administrare pentru anul 2021 . 
Art. 3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2021 , dupa cum urmeaza: 

Raportul auditorului independent cu privire la auditul situatiilor financiare aferente anului 
2021; 
Bilantul pe anul 2021 precum si contul de profit si pierdere la 31.12.2021; 
Notele explicative; 
Raportul de gestiune; 
Balanta de veriiicare. 



Art. 4. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2021, in suma de 588.686 
lei , dupa cum urmeaza: 

Rezerve legate - 63.984 lei , determinata in cota de 5% in conformitate cu prevederile art. 26 
al in. (l) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege - 151 .886 lei , reprezentate de 
scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit, in conformitate cu prevederile art. 22 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
Participarea salariatilor la profit- 37.282 lei; 
Minimum 50% varsaminte la bugetul local - 186.408 lei; 
Protitul nereparti zat pe destinatiile prevazute - 149.126 lei. 

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica Consiliului de Administratie, precum si conducerii executive a 
societati i. 




