ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Societatii Comerciale
Apa -Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe SRL-societate de interes public

Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita intrunit in sedinta
extraordinara din data de...............
Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 724 din 19,02,2018 a Primarului comunei Sfantu Gheorghe ;
- Raportul de specialitate nr. ...... din ............ al compartimentului contabilitate ;
- Adresa nr. ......... din ............. a SC Apa -Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe SRL;
Examinand:
- Avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr. .........../..................
In conformitate cu :
- prevederile art. 111, alin.(2),lit.e) din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului
şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 6 alin. (1) si alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile art.7 ,alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică ,republicata ,modificata si completata ulterior,
In temeiul art. art. 36 alin. (2) lit. a), art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC Apa -Canalizare
Progresul Sfantu Gheorghe SRL- societate de interes public , conform anexei care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei
Prefectului Judetului Ialomita pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei Sfantu Gheorghe si
Societatii Comerciale Apa -Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe SRL, pentru cunoastere si
punere in aplicare.

INITIATPOR ,
PRIMAR – Teculescu Petru Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI SFANTU GHEORGHE
NR. 3244 din 23,06,2017
Raport de specialitate
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa
Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe SRL

Prin adresa nr.79 din 23,06,2017 SC Apa Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe
SRL asolicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala, necesara si oportuna
fiind facuta in conformitate cu prevederile urmatoarele acte normative:
• prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
• prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
• prevederile art. 6 alin. (1) si alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
Avand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
propun aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canalizare Progresul Sfantu
Gheorghe SRL, dupa cum urmeaza :
► la partea de venituri este in suma de 168,000 lei;
► la partea de cheltuieli este suma de 133.760 lei.

CONTABIL,
Donescu Daniela

