
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUN EI CIORĂȘTI 

  
HOTĂRÂREA nr. 11 

din 12 februarie 2020 

privind        aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societatii PRESTĂRI 

SERVICII CIORĂȘTI SRL 

 

 

Consiliul Local al comunei Ciorăști, județul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din 12 

februarie 2020, 

 

- văzând adresa nr. 72/21.01.2020 primită din partea  SC PRESTĂRI SERVICII CIORĂȘTI SRL 

şi înregistrată sub nr. 232/21.01.2020 prin care înaintează Bugetul de venituri și cheltuieli pe 

anul 2020 în vederea supunerii aprobării Consiliului local al comunei Ciorăști; 

- în baza raportului compartimentului de resort cu nr. 287/23.01.2020; 

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată; ale 

art. 4 alin. (1) lit. ”c” din OG nr. 26 din 21 august 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, modificată prin OUG nr. 

88/2014; ale Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de 

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

- ținând cont de HCL nr. 26/2012 privind înfiinţarea SC PRESTĂRI SERVICII CIORĂȘTI SRL 

în subordinea Consiliului Local al comunei Ciorăști, județul Vrancea  și de Actul Constitutiv al 

SC PRESTĂRI SERVICII CIORĂȘTI SRL; 

- în baza avizului favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

-  în temeiul prevedrilor  art. 129  alin. (1) şi (2)  lit. „a” alin. (3) lit. „d”, art. 139 alin. (1) și (3) lit. 

”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
HOTĂRÂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societatii PRESTĂRI 

SERVICII CIORĂȘTI SRL, cu venituri totale în sumă de 6065 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 

6065 mii lei, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, Instituției Prefectului Județul Vrancea 

în vederea verificarii si exercitării controlului de legalitate, Societatii PRESTĂRI SERVICII CIORĂȘTI 

SRL şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Ciorăști. 

 

 Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează, 

        Consilier local Stan Ionel                                                             Secretarul general al comunei, 

             Rizea Fănica 

 


