ROMANIA
CONSILIUL LOCAL
OCNA SIBIULUI
JUDETUL SIBIU

HoTAnAREA

NR.23

privind insuSirea prin consens gi aprobarea bugetului de venituri gi
cheltuieli al S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. pentru anul 2018

Consiliul Local al oragului Ocna Sibiului, intrunit in gedinla publicb
ordinarS, din data de 23.03.2018,
Lu6nd in discutie gi analizdnd nota de fundamentare respectiv
referatul nr.1151/28.02.2018
directorului general
SC Lacurile
naturale Ocna Sibiului S.A. privind propunerea de Tnsugire prin consens
analizd gi aprobare a bugetului de venituri gi cheltuieli a societSlii sus
amintite pentru anul Tn curs, precum gi a bilanlului contabil,

a

al

Vdzdnd expunerea de motive pentru suslinerea proiectului de
hot5r6re nr. 18/28.02.2018 a primarului oragului ocna sibiurui,
Av6nd in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate pe

domenii de activitate,

Lu6nd act de prevederile art 111 alin (2) lit ,,e" din Legea nr.
31/1990 a societdtilor, republicat5 in anul 2004 cu modificbrile gi
completdrile ulterioare,
Tin6nd cont de Decizia consiliului de administralie S,C. ,,Lacurile

naturale ocna Sibiului" s.A. nr.3/16.03.2018 prin care s-a aprobat
bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul in curs al acestei societSli,
Urmare Ordonantei Guvernului nr. 26/20t3 privind intbrirea

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 majoritarS, cu modific5rile gi completbrile ulterioare,
In baza prevederilor Legii contabilitbtii nr.B2/I99I republicat5 Tn
2008, cu modificdrile gi completbrile ulterioare,

conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 2/20L8 gi a
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 20/20t6 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) fit."c" respectiv (4) litera"a", articolului 45 alin.(2) litera "a", respectiv
articolului 115 alin.(1) litera "b", alineatele (3), (5)-(7) din Legea
nr.2t5/2001 a administratiei publice locale republicatd in anul 2007, ct)
modificdrile gi completbrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art. 1.-

Se insuSegte prin consens gi se aprob5 bugetul de venituri

gi cheltuieli al SC Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. pe anul 201g,
conform documentatiei anexate la prezenta.(anexele 1-5)

Art.2.- ( 1) Ducerea la indeplinire a prezentei hotd16ri revine

primarului oragului Ocna Sibiului

gi compartimentului

buget-finan!econtabilitate.
(2) Prezenta hotb16re se aduce la cunogtinla persoanelor fizice gi
juridice interesate prin grija secretarului gi se inainteazE Instituiliei
Prefectului judetului Sibiu spre a fi supusE controlului de legalitate

Adoptatd azi, 23.03.2018 la gedinla ordinard public5 a Consiliului

Local Ocna Sibiului.
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