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votul a 13 consilieri
HOTĂRÂREA NR.32
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.
PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUSI pentru anul 2019
Consiliul Local al municipiului Husi , judetul Vaslui ;
Avand in vedere :
 expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de
fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUSI pentru
anul 2019;
 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget,
finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
In conformitate cu Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia ; OUG 88/2014 pentru modificarea si
completarea OG 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, precum si pentru modificarea unor acte normative conform Hotararii Consiliului
Local al Municipiului Husi nr.109 din 28.04.2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii
serviciilor de amenajare si intretinere spatii verzi catre SC PARCURI VERZI SRL HUSI ; Legea nr.
2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare; art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.( 2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1.(1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. PARCURI VERZI & URBAN
TRANS SRL HUSI pentru anul 2019 , conform anexelor nr.1- 5 la prezenta hotarare.
(2) Pe surse de venit, respectiv naturi de cheltuieli ,bugetul rectificat de venituri si cheltuieli se
prezinta astfel :
- Venituri total – din care :
- venituri din exploatare
- Cheltuieli total - din care:

1725,973 mii lei
1725,973 mii lei
1675,704 mii lei

- Cheltuieli din exploatare:
din care:
- cheltuieli cu bunuri şi servicii
- cheltuieli cu impozite , taxe
şi vărsăminte asimilate
- cheltuieli personal
- cheltuieli cu investitiile

1675,704 mii lei
596,500 mii lei
11,630 mii lei
1027,574 mii lei
40,00 mii lei

Art. 2 . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli detaliat , conform anexelor de fundamentare
nr.1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 .Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi .
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