
R OM A N I A
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

H O T Ă R Â R E NR.9/2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

a Edil Negreni S.R.L. pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.04.2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr 28/31.03.2020 înregistrat cu nr 1118/31.03.2020 la
Consiliul Local al comunei Negreni întocmit de administratorul Edil Negreni SRL, domnul Bolba
Florin Dan;

Tinand cont de proiectul de hotarare înaintat de primar, avizat cu modificarile și completarile
ulterioare de comisia economica

Analizand prevederile Legii nr 31/1990(r2), privind societatile comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare;

În conformitate cu: - prevederile Actului constitutiv și Statutului Edil Negreni S.R.L., aprobat
prin HCL nr. 54/2012;

In conformitate cu prevederile: - art.1 şi 4 din O.G. nr. 26/2013 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,

- a OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

- ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările
ulterioare,

- ale art.48 din Legea 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020,
în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), b) şi d), alin.3 lit.d), art.136 alin.1 şi 8, art.196

alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) şi art.594 din O.U.G. n'r. 57/2019 privind Codul administrativ

Hotareste

Art.1. Se aprobă bugetul Societăţii Comerciale de interes local EDIL NEGRENI S.R.L, pe anul
2020 în sumă de 545.000 lei la venituri şi de 542.000 lei la cheltuieli, conform anexei 1 la prezenta
hotarare.

Art.2. Se aprobă finantarea investitiilor pe 2020, astfel: 55.000 lei avand ca surse de finantare
prestari servicii si executarea de diferite lucrari, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează şi compartimentul
financiar contabil al SC Edil Negreni SRL, precum şi administratorul SC Edil Negreni SRL.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului:
Institutia Prefectului Judetului Cluj;
Primarului comunei Negreni;
Compartimentului financiar-contabil al Edil Negreni SRL;

Nr.9 Consilieri total: 11
Din 29.04.2020 Consilieri prezenţi: -11

Votat pentru: - 11
Împotrivă: -
Abţineri: -

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează secretar,
Raita George Secan Radu
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