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CONSILIUL LOCAL

OCNA SIBIULUI
JUDETUL SIBIU

HoTAnAREA NR.116
privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al S.C. Lacurile

naturale Ocna Sibiului S.A. pe anul 2017

Consiliul Local al oragului Ocna Sibiului, intrunit in gedinta
public5 ordinarS, din data de 25.t0.20L7,

Lu6nd Tn discutie gi analiz6nd nota de fundamentare respectiv
referatul nr.5459/23.t0.20L7 a directorului general al SC Lacurile
naturale Ocna Sibiului S.A. privind propunerea de rectificare a

bugetului de venituri gi cheltuieli a societ5tii sus amintite pentru anul
in curs,

Vbzdnd expunerea de motive pentru sustinerea proiectului de
hotSr6re nr. t09/23.10.2017 a primarului oragului Ocna Sibiului,

Avdnd Tn vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate pe
domenii de activitate,

Ludnd act de prevederile art 111 alin (2) lit,,e" din Legea nr.
31/1990 a societbtilor, republicatb in anul 2004 cu modific5rile 9i
complet5rile ulterioare,

Tin6nd cont de hot516rea A.G.A. S.C. ,,Lacurile naturale Ocna
Sibiului" S.A. nr.t/28.04.20L7 prin care s-a aprobat bugetul de
venituri gi cheltuieli pe anul in curs al acestei societ5ti,

Urmare Ordonantei Guvernului nr. 26/20L3 privind Tntdrirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau u.a.t.- urile sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori
indirect o participatie rnajoritarS, cu modificbrile gi complet5rile
ulterioare,

In baza prevederilor Legii contabilitdgii nr.82/L991 republicatb in
2008, cu modificdrile gi completbrile ulterioare,

Conform Legii bugetului de stat pe anul 20t7 nr. 6/2017 gi a

Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea



formatului gi structurii bugetului de venituri gi cheltuieli precum gi a
anexelor de fundamentare a acestora,

Potrivit dispozitiilor articolului 36 alin.(2) litera "a" raportat la
alin. (3) lit."c" respectiv (4) litera"a", articolului 45 alin.(2) literd,,d,,,'
respectiv articolului 115 alin.(1) litera "b", alineatele (3), (5)-(7) din
Legea nr.2!5/2001 a administratiei publice locale republicatb in anul
2007, cu modific5rile gi completbrile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art. 1.- Se insugegte prin consens gi se aprob5 rectificarea

bugetului de venituri gi cheltuieli al SC Lacurile naturale Ocna Sibiului
S.A. pe anul 2017, conform anexelor 1-6 la prezenta.

Art.2.- (1) Ducerea la indeplinire a prezentei hot516ri revine
primarului oragului Ocna Sibiului gi compartimentului buget-finan!e-
contabilitate.

(2) Prezenta hotd16re se aduce la cunogtinla persoanelor fizice
gi juridice interesate prin grija secretarului gi se inainteazb Instituiliei
Prefectului judetului Sibiu spre a fi supusS controlului de legalitate.

Adoptat5 a2i,25.10.20t7 la gedinla ordinarb publicb a Consiliului
Local Ocna Sibiului,

NR: 116
A pualrcA 12 voruRr
12 CONS TAL DE 13iruorplntl Rr, RolcA

OR LOCALI RUL LOCAL
CRSTEA RADU

MM/MM 6 exp.
Difuzare :1 exp.Institutia Prefectului judelului Sibiu,
1 exp.dosar gedintS,
1 exp.comunicat primar,
1 exp.compartiment,
1 exp.afigat,
1 exp. SC Lacurile naturale Ocna Sibiului SA


