ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14, tel/fax. 021.369.13.15 /
021.369.13.17, e-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.R.L.

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în sedinţă ordinară în
data de 26 februarie 2015,
Având în vedere:
- proiectul de Hotărâre nr. 4/09.02.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie,
domnul Petre Gheorghe, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al
Societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., însoţit de Expunerea de motive,
- Hotârârea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 28/30.11.2010 prin care a
fost înfiinţată Societatea Inter Prest 1 Decembrie S.R.L., societate comercială de interes
public local, având ca unic asociat Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie,
- prevederile art 11 din Actul Constitutiv al Societăţii Inter Prest 1 Decembrie S.R.L.,
societate comercială de interes public local, având ca unic asociat Consiliul Local al Comunei
1 Decembrie, aprobat prin art. 4 din Hotârârea Consiliului Local nr. 28/30.11.2010,
- prevederile din Legea nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul
2015,
- prevederile din Legea nr. 31/1990 privind Societăţile, republicată (r2), cu
modificările si completările ulterioare,
- prevederile din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice,
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate înregistrat cu
numărul 1328/12.02.2015,
Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local,
În conformitate cu prevederile din Ordonanţa Guvernului 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, cu modificările si completările ulterioare, precum şi cu prevederile
din Ordinul Ministrului finanţelor Publice nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Inter
Prest 1 Decembrie S.R.L., conform anexelor nr. 1 – 8, care fac parte din prezenta hotărâre.
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Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Societatea Inter
Prest 1 Decembrie S.R.L., prin administratorul societăţii, domnul Tofoleanu Maricel Tache.
Art. 3. - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de
către secretarul comunei 1 Decembrie.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Oană Adrian

Contrasemnează,
Secretar
Minodora Popescu
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