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HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea   Bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli pentru anul 2021, estimarile 

pentru anul 2022 ( n+1) si pentru anul 2023 ( n+2),  precum  şi  a  obiectivelor de investitii 
pentru anul 2021  ale SC  CIVITAS COM  SRL   Tg. Neamţ   

 
Adunarea Generală a Societăţii, întrunită în şedinţă astăzi 13.04.2021 
Analizand nota de fundamentare nr. 217 /13.04.2021 privind necesitatea aprobarii 

bugetului de venituri si cheltuieli al SC Civitas Com SRL pentru anul 2021 - prezentata de 
conducerea executiva a societatii, 
 Analizând  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 , estimarile pentru anul 
2022 ( n+1 ) si pentru anul 2023 (n+2), precum şi obiectivele de investitii pentru anul 2021 
ale SC CIVITAS COM SRL  Tg. Neamţ, prezentate de conducerea executivă a societăţii 
Tinand seama de Ordinul  nr. 3818/30.12.2019  privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice 
       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, republicata 
      In temeiul Actului Constitutiv al societatii si in temeiul prevederilor legii 31/1990 cu 
modificarile si completarile ulterioare,  

HOTĂRĂSC: 
 
        Art.1 Aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL   Tg. Neamţ pe anul 
2021, estimarile pentru anul 2022 ( n+1 ) si pentru anul 2023 (n+2), precum şi obiectivele de 
investitii pentru anul 2021 – prezentate in anexele 1-5.  
         Art.2 Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3Conducerea executivă a societăţii va lua toate măsurile potrivit competenţelor sale 
pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
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Din 13.04.2021 
 
 
    Membrii Adunării Generale a Societăţii: 
 

 
                   Membru –  consilier local – Dron  Vasile  _________ 

                   Membru –  consilier local -  Luculescu Vasile      __________    

                   Membru –  consilier local -  Barsan Vasile        __________ 

 

                                                                   Consilier juridic – Barsan Raluca ________________ 

 

 


