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HOTĂRÂREA Nr. 43 

Din 31 martie 2020 

 

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Domeniului 

Public Sântandrei S.R.L. pe anul 2020   

               

Consiliul Local al Comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din 

data de 31 martie 2020, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei cu privire la necesitatea aprobării 

proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 4191/25.03.2020; 

- Raportul de specialitate al Biroului Finanțe Contabilitate, înregistrat sub nr. 4256 din 

26.03.2020, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația 

Domeniului Public Sântandrei S.R.L., pe anul 2020;   

- Nota de fundamentare nr. 27/26.03.2020 a S.C. Administrația Domeniului Public 

Sântandrei S.R.L.,  cu anexele aferente; 

- Avizul consultativ al Comisiei Buget – finanțe. 

Luând în considerarea prevederile: 

- Art. 191, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din 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; 

-  Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

-  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinului Ministrului finanțelor publice nr. 3819/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a 

anexelor de fundamentare a acestuia; 

-  Art.11. Atribuții al Cap. IV – Adunarea Generală a Asociaților din Actul Constitutiv al 

S.C. Administrația Domeniului Public Sântandrei S.R.L. aprobat prin HCL Sântandrei 

nr. 38/5 martie 2020; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) coroborate cu ale  alin. (3) lit. d) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 



de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 12 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, 

din totalul de 14 consilieri în funcție, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Administrația 

Domeniului Public Sântandrei S.R.L., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte 

integrantă din aceasta. 

Art.2. Se aprobă Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și 

cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, ai S.C. Administrația Domeniului Public 

Sântandrei S.R.L., conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din 

aceasta. 

Art.3.  Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale ale S.C. Administrația Domeniului 

Public Sântandrei S.R.L., conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă 

din aceasta. 

Art.4.  Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare al S.C. Administrația 

Domeniului Public Sântandrei S.R.L., conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre și care face parte 

integrantă din aceasta. 

Art.5.  Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 

la S.C. Administrația Domeniului Public Sântandrei S.R.L., conform Anexei nr. 5 la prezenta 

hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarului Comunei 

Sântandrei și Biroul Finanțe Contabilite. 

            Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Județul Bihor, Primarul 

Comunei Sântandrei, Biroul Finanțe-Contabilite, S.C. Administrația Domeniului Public 

Sântandrei S.R.L. şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              CONTRASEMNEAZĂ 

 CONSILIER  LOCAL                     SECRETAR GENERAL 

         Petru ILIEȘ                      Dorina ILEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


