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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.39                           

 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de 

fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI SRL pentru anul 2016  

 

       

              Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

       Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea bugetului SC PARCURI VERZI 

SRL pentru anul 2016; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.20  din 07 ianuarie 2016 privind 

aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a 

anexelor de fundamentare a acestuia; 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, modificata si completata, Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 

anul 2016; Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu art.36 

alin.(3) lit.c) 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: 
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 Art.1.(1) – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. PARCURI 

VERZI SRL HUSI pentru anul 2016, conform anexelor nr.1- 5 care fac parte 

integranta din  prezenta hotarare. 

 

            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI  

pe anul 2016, provine din urmatoarele surse:       

 

 Venituri, total                                                1258,43mii lei   

din care:   

                        -venituri din exploatare                             1258,43 mii lei 

                       - venituri financiare                                    1258,43 mii lei  

 

 Cheltuieli ,  total                                            1221,784 mii lei  

din care: 

                      - cheltuieli din exploatare                             1221,784  mii lei  

                      din care : 

                              - cheltuieli cu bunuri si servicii             455,80  mii lei  

                              - cheltuieli personal                               677,584 mii lei  

                              - alte cheltuilei  de exploatare                  88,40  mii lei 

 

           Art. 2 .Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli detaliat, conform anexelor 

de fundamentare nr.1-5. 

 

           Art.3 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul  

municipiului Husi. 

 
                                                                                   HUSI, 28 ianuarie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

        Aurel Caciula                                                      Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


