
 ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

PROIECT  

HOTARARE 
privind aprobarea bugetului de venituri �i cheltuieli  al  SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2015 si 

estimari pentru urmatorii doi ani, precum si a Statului de functii pentru anul 2015 

  
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 

 Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile unterioare; 

 Avand in vedere prevederile art.1, lit.”c”, art.4 – 10 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind 

intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 

administrative- teritoriale sunt actionari unici ori majori sau detin direct ori indirect o participatie 

majoritara; 

 In temeiul art.1 din Ordinul nr.2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si sturcturii bugetului 

de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia; 

 Avand in vedere prevederile art.48 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; 

 Avand in vedere adresa nr.807/09.02.2015 transmisa de SC ECO TG SRL Tirgu Neamt si 

inregistrata cu nr.2691/09.02.2015; 

 Avand in vedere H.A.G.A nr.3/09.02.2015  prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al 

SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2015 si estimari pentru urmatorii doi ani, , cu anexele aferente 

de la 1 la 8 si  Statul de functii pentru anul 2015 -anexa nr.9; 

 Tinand cont de Expunerea de motive nr…………………., prezentata de Adunarea Generala a 

Actionarilor a SC ECO TG SRL Tirgu Neamt precum si de Raportul de specialitate nr.2851/10.02.2015., 

al Directiei Buget Prognoze-Implementare proiecte din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin. 1 si 9 si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART.1. Se aproba Bugetul de venituri �i cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL Tirgu 

Neamt pentru anul 2015, precum si estimari pentru urmatorii 2 ani, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 8 

care fac parte integranta din prezenta hotarare; 

ART.2. Se aproba Statul de functii al SC ECO TG SRL ��� Tirgu Neamt pentru anul 2015, 

conform Anexei nr.9 la prezenta parte integranta a acesteia; 

 ART.3. Consiliul de Administratie al al  SC ECO TG SRL ��� Tirgu Neamt va lua toate masurile 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari; 

ART.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari 

institutiilor si persoanelor interesate. 

      
   Initiatori,

             Membrii A.G.A-�SC ECO TG SRL ���   

  Soldan Costel           Avizat legalitate, 

             Cozma Dumitru Daniel                               Secretar ora�

           Jr.Laura Elena Maftei 

   



ORASUL TIRGU NEAMT       Avizat, 

Directia Buget Contabilitate -  Implementare proiecte   Primar,
Nr.2851 din  10.02.2015             Vasilicã HARPA 

Raport de specialitate 
privind aprobarea bugetului de venituri �i cheltuieli  al  SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2015 si 

estimari pentru urmatorii doi ani, precum si a Statului de functii pentru anul 2015 

Luand act de : 

o prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile unterioare; 

o prevederile art.1, lit.”c”, art.4 – 10 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 

privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unitatile administrative- teritoriale sunt actionari unici ori 

majori sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; 

o art.1 din Ordinul nr.2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si sturcturii 

bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a 

acestuia;

o Avand in vedere prevederile art.48 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat 

pe anul 2015; 

 Analizand : 

o adresa 807/09.02.2015 transmisa de ECO TG SRL ��� si inregistrata cu 

nr.2691/09.02.2015; 

o H.A.G.A nr.3/09.02.2015  prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al 

ECO TG SRL ��� pentru anul 2015 , estimari pentru urmatorii doi ani cu anexele 

aferente de la 1-8 si Statul de functii pentru anul 2015-anexa nr.9; 

 Va supunem spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si 

estimari pentru urmatorii doi ani, precum si Statul de functii pentru anul 2015, in forma 

prezentata de reprezentantii societatii comerciale ECO TG SRL ��� Tirgu Neamt.  

  Director executiv,                  Biroul Buget-Prognoze, 

         Ec.Iosub Ecaterina           Ec. Tanasa Carmen 








