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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 12 consilieri 

 

HOTARAREA NR.40 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare 

a acestuia a S.C “PARCURI  VERZI “ SRL HUSI  

pentru anul 2015 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2015 al S.C.PARCURI  VERZI  S.R.L. –HUSI; 

 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.2032 din 19 decembrie 2013 

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

si a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial nr 823 din 

23.12.2013; in conformitate cu OUG nr. 88/2014 pentru modificare si completarea 

O.G. nr. 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, publicată în M. 

Of. nr. 549 din 29.08.2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 

(publicata în M. Of. nr. 301 din 24.04.2014); Legea nr. 186/2014 -  Legea 

bugetului de stat pe anul 2015; Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;        

         In temeiul art.36 alin. (4) litera a) 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  S.R.L. –HUSI, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1-8 la prezenta 

hotarare; 

 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/
http://codfiscal.net/42116/legea-1862014-legea-bugetului-de-stat-pe-anul-2015
http://codfiscal.net/42116/legea-1862014-legea-bugetului-de-stat-pe-anul-2015


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

cheltuieli se prezinta astfel   :       

 Venituri, total – din care  :                     1186,24   mii lei     

- venituri din exploatare                         1186,24   mii lei 

        

 Cheltuieli total, din care:                        1138,52   mii lei  

                      - cheltuieli din exploatare                   1136,52  mii lei   

                       din care: 

                              - cheltuieli cu bunuri si servicii         441,73 mii lei  

                              - cheltuieli impozite si taxe                   2,00 mii lei 

                                - cheltuieli personal                       658,79  mii lei  

                       -cheltuieli financiare                                   2,00  mii lei  

 

        

           Art.2 - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari  se insarcineaza 

primarul  municipiului  Husi  . 
 

 

                                                                         HUSI, 26 februarie 2015  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,      Contrasemneaza, 

            Aurel Caciula                                        Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 


