ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul
2017, al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Primarul oraşului Avrig,
Având in vedere:
- adresa S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A. , inregistrată la
Primăria Oraşului Avrig sub nr. 20.288/22.08.2017, in care se solicita
rectificarea bugetul venituri si cheltuieli pentru anul 2017;
- Decizia nr.12 / 06.09.2017 a Consiliului de Administratie al S.C.
Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A. ;
- raportul de specialitate nr.22.616 al Directiei Economice din cadrul
Primariei orasului Avrig privind rectificarea bugetul venituri si cheltuieli pentru
anul 2017 ;
Tinand seama de prevederile:
- Hotărârea Consiliului Local Avrig nr.42 / 1998 privind infiinţarea S.C.
Gospodărire Orăşenească Avrig S.A. ;
- Legea nr.6 / 2017 a bugetului de stat pentru anul 2017;
- art.1 lit.b), art..10 alin.(4)din O.G. nr.26/2013 privind intarirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul
sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari
sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificari
ulterioare;
- OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului
de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a
acestuia;
In temeiul art.36 alin.(3) lit.c), art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publică
locală, republicată cu
modificările si completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2017, al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A, conform anexelor 1 - 5,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se acordă mandat reprezentantului Consiliului Local al Orașului
Avrig al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A, de a vota “ pentru “
bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in Adunarea Generală a
Acționarilor.
Art.3: Directorul S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A., va duce la
indeplinire prezenta hotărâre.
Art.4: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor
şi persoanelor interesate.
INITIATOR:
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

