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MUNICIPIUL BRAD
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Nr. 22/210/14.02.2018

AVIZAT
SECRETAR
Carmen-Irina Bora

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2018 al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 22/211/14.02.2018 a
Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018 al S.C. TERMICA BRAD S.A. aflată în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.1 lit.,,c” ş i art. 6 alin. 3 din O.G nr.
26/2013 privind întă rirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unită ţ ile administrativ teritoriale sunt acţ ionari
unici ori majoritari sau deţ in direct sau indirect o participaţ ie majoritară , cu
modifică rile ş i completă rile ulterioare, precum ș i ale Ordinului MFP
nr.3.145/2017privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În temeiul prevederilor art. 36 alin 3 lit.,,c” şi art. 45 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C.
TERMICA BRAD S.A., cu venituri de 8.909 mii lei şi cheltuieli totale de 8.678 mii
lei, rezultând un profit de 231 mii lei (2,66 %), conform Anexelor nr.1, 2, 3, 4 şi 5
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte
Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- S.C. TERMICA BRAD S.A..
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018 al S.C. TERMICA BRAD S.A.

Prin adresa S.C. TERMICA BRAD S.A. nr. 294/09.02.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 4891/09.02.2018 se solicită
aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Brad a bugetului de venituri şi
cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2018.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost întocmit conform prevederilor
Legii nr. 82/1991 a contabilității și a Ordinului MFP nr. 3.145/2017
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia și s-a aprobat în Adunarea Generală a
Acţionarilor de la S.C. TERMICA BRAD S.A. din data 25.01.2018.
Astfel se estimează pentru anul 2018 venituri totale de 8.909 mii lei şi
cheltuieli totale de 8.678 mii lei, cu un rezultat brut (profit) de 231 mii lei (2,66 %).
În contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Invoc în susţ inerea propunerii mele art. 4 alin.1 lit.,,c” din O.G nr.
26/2013 privind întă rirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unită ţ ile administrativ teritoriale sunt acţ ionari
unici ori majoritari sau deţ in direct sau indirect o participaţ ie majoritară , cu
modifică rile ş i completă rile ulterioare.
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