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    H O T Ă R Â R E nr.5/2016
privind aprobarea  a bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2016 al SC

OVERSETSERDIS SRL

Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ,
Având în vedere :

 expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Andrei Ion

înregistrată la nr.697/26.01.2016;
 prevederile HCL nr. 62/26.11.2013 , privind infiintarea unei societati

comerciale cu raspundere limitata ,de  interes local , cu asociat unic
Comuna Smeeni, prin Consiliul Local Smeeni;

 prevederile actului constitutiv al SC OVERSETSERDIS SRL;

 prevederile contractului de prestari servicii nr. 7248/01.10.2014;

 prevederile art.3 alin.(1) şi alin.(4) lit.a), art.4 alin.(1), art.8 alin.(1) şi alin.

(3) lit.d) şi i), art. 23 alin.(1), lit.a), art.24 alin.(1) lit.a), art.25 alin.(1),
alin.(3) şi alin.(4) si art. 28, alin.(2) lit.a), alin.(5) din Legea 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată; 

 prevederile art. 12 alin.(1) lit.e), art. 19 alin.(3), art. 31 al.(1), art.32 şi

art.33 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare,
republicată;

 prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C nr.90/2007;

 prevederile HCL  10 / 27.02.2009 privind înfiinţarea, aprobarea modalităţii 

de gestiune şi aprobarea regulamentului şi caietului de sarcini ale serviciului
de alimentare cu apă,în comuna  SMEENI, Judeţul Buzău;

 avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni ,nr. 

698/26.01.2016;
 prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (6) lit. ’’a’’pct.3  , art. 45
alin (2) lit.”a” , coroborat cu prevederile  art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’  din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARARSTE:

Art. 1  Se aprobă    bugetului de venituri şi cheltuieli   pe anul 
2016 ,al SC OVERSETSERDIS SRL, cu sediul in sat Smeeni , Soseaua 
Principala nr. 622, comuna Smeeni ,judetul Buzau , CUI  32621634  
prevăzut în anexa 1  , parte integranta din prezenta hotărâre .
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        Art. 2 (1) Bugetul propriu al SC OVERSETSERDIS SRL, pe anul 2016

este alcătuit din secţiunea venituri si secţiunea cheltuieli.

    (2) Bugetul propriu SC OVERSETSERDIS SRL, pe anul 2016 se
stabileşte la venituri in suma de   135.700  mii lei , iar la cheltuieli in suma 
de   135.700  mii lei.

Art. 3  Primarul comunei Smeeni impreuna cu Compartimentul 
contabilitate din cadrul Primăriei comunei vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art. 4  Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele 
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a 
Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.  

Art. 5  Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului 
- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
- Primarului comunei ,
- Managerul Spitalului de Boli Cronice Smeeni,judeţul Buzău,
- Compartiment contabilitate

Presedinte de sedinta                                                     Contrasemneaza

     Consilier local    Secretarul comunei

               Minea Ioana                                                    Stanescu Anghel Luigi 

 

               

        Nr. 5  din  29.01.2016, com. SMEENI,jud.BUZAU

Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din

data de  29.01.2016, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr.

215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 9

voturi „pentru”, 0„împotrivă” , 4„abţineri” din totalul de 14 consilieri locali în

funcţie, din care prezenţi  la şedinţă  13 .
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