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Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.144 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI 

pentru anul 2017 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

         Având în vedere expunerea de motive privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C.”ECOSALUBRIZARE PREST” S.R.L. 

HUŞI;    

        În conformitate cu Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare 

a acestuia; OUG 88/2014 pentru modificarea şi completarea OG 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 

ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative; conf. HCL 58/2011 privind aprobarea contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor de salubrizare către SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUŞI; Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; Legii nr.31/1990 

privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

          În temeiul art.36 alin.( 4) litera a) si art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

     HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1.(1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al 

S.C.”ECOSALUBRIZARE PREST” S.R.L. HUŞI pentru anul 2017, conform 

anexelor nr.1- 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               (2) Pe surse de venit, respectiv naturi de cheltuieli ,bugetul rectificat de 

venituri şi cheltuieli se prezintă astfel:   

 

   

 Venituri ,total                                              7.814,68   mii lei  

                      din care : 

                         -  venituri din exploatare                        7814,29    mii lei 

                           -  venituri  financiare                                      0,381     mii lei 

 

 Cheltuieli , total                                              7.807,68   mii lei 

 din care  :  

  -cheltuieli din exploatare                         7.764,72   mii lei 

  -cheltuieli financiare                                    42,96   mii lei 

 

         Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli detaliat, 

conform anexelor de fundamentare nr.1-5. 

 

        Art.3 . Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri  se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 

 
                                                                                 HUŞI, 15 iunie 2017  

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢA ,       Contrasemnează, 

        Gabriela Matei                                         Secretarul municipiului Huşi  

                jr.Monica Dumitrașcu 


