
ROMÂNIA
.JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA N,. Iv
din data de 29 ianuarie 2016

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.c.
Salgardenprest Tăşnad S.R.L., pe aoo12016,

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Anatizând Referatul nr. 56/2016 al S.C Salgardcnprest tăşnad S.R.L..

înregistrat la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 1004/2016;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşned,

În conformitate cu prevederile Legii ne. 31/1990, privind societăţile
comerciale, republicată în anul 2004, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor ati. 8 alin. (1) şi (3) lit. a) şi i) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, repuhlicată în anul 2013, cu modificările
ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) . ale art, 6 alin. (1) lit. f] şi ale art. 8 alin. (1)
din Legea nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicară în anul
2014;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1) şi (2) lit. a) şi d), ale alin. (3) lit. c], ale
alin. (6) lit. a) pct. 14, precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Artl . - Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.c. Salgardenprcst
Tăşnad S.R.L., pe anul 2016, conform Anexei ne. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.z. - Se aprobă deralierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în
bugetul de venituri şi cheltuieli al S.c. Salgardenprest Tăşnad S.R.L, conform
Anexe: nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

An.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad şi S.c. Salgardcnprest Tăşnad S.R.L.
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ROMÂNIA
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ANEXA NR. 1
LA HOTARAREA NR. -..lD.._!2016

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016
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ROMANIA
JUDEŢUl SAlU MARE

ORAŞUL TAşNAD

CONSiliUL lOCAL

ANEXA NR. 2
LA HOTARÂREA NR. \0 1.016

ueteueree indicatorilor economico-financiari prevăzuţi În bugetul de venituri şi
cheltuieli
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