ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Cu privire la : APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARA AL SC SERVICII
PUBLICE IANCU JIANU SRL PE ANUL 2018

Consiliul Local al comunei Iancu Jianu Judeţul Olt in calitate de acţionar unic luând in discuţie :
-raportul administratorului SC SERVICII PUBLICE IANCU JIANU SRL inregistrat la
nr.483/23.01.2019
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al comunei Iancu Jianu,610,618,625/31.01.2019
- prevederile Legii 82/1991 republicata, cu completările si modificările ulterioare ;
- HCL nr.6/12.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului de alimentare cu
apa al comunei Iancu Jianu;
- prevederile OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si
cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;
- Prevederile art.10 din OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ teritorale sunt acţionari unici sau majoritari,cu
modificările si completările ulterioare, aprobata prin Legea nr.47/2014
- Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica ,cu modificările si
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a ) , art. 45,alin. 3, lit. c si art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare ,
adopta următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aproba contul de execuţie bugetara a SC Servicii Publice Iancu Jianu SRL la data de
31.12.2018,conform anexei la prezenta.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica :
Primarului Comunei Iancu Jianu ,
SC Servicii Publice Iancu Jianu SRL ,
Instituţiei Prefectului judeţului Olt.

P R E Ş E D I N T E D E SE
SERBAN ION-SORIN

CONTRASEMNEAZĂ
PREDA RODICA-secretar

NR.5 dih31.01.2019.
Adoptata in sedinat publica din data de 31.01.2019 cu 10 voturi si 3 abţineri din totalul de 13 consilieri
locali

