
 ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
PROIECT  

HOTARARE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al  societatii comerciale CENTRUL DE 

INTRETINERE URBANA  SRL pentru anul 2017, estimarile pentru urmatorii doi ani 
  
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
 Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 
unterioare; 
 Având în vedere prevederile  Ordonanţei Guvernului 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 In temeiul Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si sturcturii bugetului de venituri 
si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia; 
 Avand in vedere prevederile Legii nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017; 
 Avand in vedere adresa nr..250/10.04.2017  transmisa de CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  
SRL si inregistrata cu nr.6218/11.04.2017; 
 Avand in vedere H.A.G.A nr.28/27.03.2017  prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al 
societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL pentru anul 2017 si estimarile pentru 
urmatorii doi ani, , cu anexele aferente de la 1 la 5; 
 Tinand cont de Expunerea de motive nr.207/27.03.2017, prezentata de Adunarea Generala a 
Actionarilor a societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL precum si de Raportul 
de specialitate nr.5606/31.03.2017, al Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala , din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin. 1 si 9 si ale art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

 ART.1. Se aproba Bugetul de venituri şi cheltuieli al societatii comerciale CENTRUL DE 
INTRETINERE URBANA  SRL Tirgu Neamt pentru anul 2017, estimarile pentru urmatorii doi ani, 
conform Anexelor de la nr.1 la nr.5 care fac parte integranta din prezenta hotarare; 
 ART.2. Consiliul de Administratie al al  SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Tirgu 
Neamt va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari; 
 ART.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
  Initiatori, 
Membrii A.G.A- CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL    
  Barsan Ciprian Valeriu                     Avizat legalitate, 
             Timisescu Ovidiu                                 Secretar oraş 
  Gaita Dumitru       Jr.Laura Elena Maftei 
   
 
 
 



ORASUL TIRGU NEAMT       Avizat, 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala    Primar,  
Nr. 6221/11.04.2017                                 Harpa Vasilicã 

Raport de specialitate 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al  societatii comerciale CENTRUL DE 

INTRETINERE URBANA  SRL pentru anul 2017, estimarile pentru urmatorii doi ani 
 

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 Ordinul nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si sturcturii bugetului de 
venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia; 

o Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
 
Analizand : 

a. adresa nr.250/10.04.2017 transmisa de CENTRUL DE INTRETINERE 
URBANA  SRL si inregistrata cu nr.6218/11.04.2017 prin care se solicita aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  
SRL , precum si motivarea de a convoca sedinta de indata a Consiliului Local Tirgu Neamt in 
data de 11.04.2017; 

b. H.A.G.A nr.28/27.03.2017  prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli 
al societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL pentru anul 2017 si 
estimarile pentru urmatorii doi ani, cu anexele aferente de la 1 la 5; 
 Va supunem spre aprobare Bugetul de venituri şi cheltuieli al societatii comerciale 
CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL Tirgu Neamt pentru anul 2017, estimarile 
pentru urmatorii doi ani, in forma prezentata de reprezentantii societatii comerciale 
CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL  Tirgu Neamt.   
 
 
 

           Prenume, nume                         Functia publica                                              Semnatura                    Data 
Ecaterina Iosub Director executiv   11.04.2017 

Intocmit:Carmen Tanasa Director executiv adj. 
 

 11.04.2017 

 



S.( .  CI iNTIt tr  L Dlt  lN-I  REI INtRE URBANA S.R.L. cu sediul in slr .Slcfan ccl  Mar€, nr.  18 B, judelul
Nea'nl .  i r fcgistratt  l ,  ORC Ncaml sub nr.  J 2i l310/2013, (  Ll l  -  RO . l l ' l16906 -

NR. 207t27.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituli si cheltuieli ale S.C. CENTRUL D[

INTRETINEI{E URBANA S.R.L..  TG. NEAMT oe anui 2017

Avand in vedere prevederile Legii nr. 3l din 1990 - privind societatile comerciale,
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Actului Constitutiv al S.C.
CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L. TG NEAMT, a O.G. nr. 26 din 2013
privind intarirea disciplinei financiare la nivclul unor operatori economici la care
statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau
dctin direct ori indirect o participatie majoritara

fn temeiul Legii 612017 din 20 ianuarie 2017 a Bugetului de stat pentru anul 2017
ln acest sens societatea comerciala 'CENTRUL DE INTRETINERE URBANA"

S,R.L, Targu Neamt carc are ca actionar majoritar Consiliul Local al orasului Targu
Neamt, a procedat la intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

La elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 s-au avut in vedere
prioritatile stabilite de Consiliul de administratie si aprobate de Adunarea Generala a
Societat i i  cum ar  f i :
Functionarea si potentialul de dezvoltare a societatii;
Obiectivele de investic la care este angrenata societatea;
Masur i le  s tab i l i te  de conducerea orasulu i  Targu Neamt;

S-a acordat prioritate activitit i i care au ca scop final cregterea calitdtii ser\ icii loi
furnizate cetitenilor din localitatea noastri.

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, au fost aprobate de Adunarea
Generala a Asociatilor societatii in sedinta din data de 27.03.2017.

Avand in vedere cele sus - mentionate si in conformitate cu prevederile legislatiei
sus nrent ionate supunem aprobar i i  Consi l iu lu i  Local  Targu Neamt,  Bugetu lu i  de
venituri si cheltuieli pe anul 2017 precum si anexele prevazute in OG 2612013 cu
modifi carile ulterioare.

Adunarea Generali a Asociatilor societatii:

membru.  BAIISAN CIPRIAN VALERIU

membru,  TIMISESCU OVIDIU

me mbru,  GAITA DUMITRU



SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL
C.U.l.  |  31716906, N.O.R.C. | !27137012013,

ADRESA : Str, 9tefan cel Mer€ , Nr, 48 B, etai 2 - birou 1, Tg. Neam!, 615200

HOTARARE
privind aprobarea bug€tului de venituri si cheltui€li al S.C. CENTRUL DE

INTRETINERE URBANA S.R.L. TG NEAMT, penfru anul 2017 si
estimarile pentru urmatorii doi ani

Adunarea Generald a societetii. intrunitd in gedinfd astdzi 27.03.201'7.
Analizand proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al societatii pentru

anul 2017, estimarile pentru urnatorii doi ani, prezentate de conducerea societatii:
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2612013 privind

intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unitatile administrativ-teritoriale sunl actionari unici ori majoritari sau detin
direct ori indirect o participatie majoritara.

In temeiul Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea lbrrnatului 5i structurii
bugetului de venituri qi cheltuieli, precum qi a anexelor de fundarnentare a
acestuta.

In tenreiul Legii 612017 din 20 t'ebruarie 201 7 a Bugetului de stat pentru
anul  2017

ln terneiul Legii nr. 3ll1990 privind societatile comerciale, republicata,
precum si a Actului Constitutiv al S,C. CENTRUL DE INTRETINERE
URBANA S.R.L. Tarsu Neamt.

HOTARASC:

Art.l Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CENTRUL DE
INTRETINERE URBANA S.R.L. Targu Neamt pe anul 2017, estimarile pentru
urmatorii doi ani, confonn anexelor de la nr. I la nr, 5 care fac parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2 Conducerea executivd a societd[ii va lua toate rndsurile potrivit
competenlelor sale pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotaran.

Art.3 Anexa 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Nr.28
Din 27.03.2017

Membrii Adunirii Generale a Societitii:

membru,

membru,

membru.

BARSAN CIPRIAN VALERIU

TIMISESCU OVIDIU

GATTA DUMITRU
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