
 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 2 din data: 10.03.2017 

privind aprobarea bugetului inițial pe anul 2017 al  
S.C.Selectiv Soc Colectare S.R.L.  

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 735/10.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 735/10.03.2017 întocmit de către compartimentul contabilitate din 

cadrul SC Selectiv Soc Colectare SRL; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile Legii nr.276/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  prevederile OG 26/2013  privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct 

ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile Ordinului 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri  si 

cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- prevederile art. 36 alin (2) lit (a) și alin(3) lit.(c)  din Legea 215/2001 privind administraţia  

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

             În temeiul art. 45 alin (1)  din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă bugetul inițial pe anul 2017 al SC Selectiv Soc Colectare SRL  conform anexelor  

de la nr.nr.1 la nr.8,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având venituri totale de 250 mii 

lei și cheltuieli totale în suma de 240 mii lei, cu profit brut estimat  la 31.12.2017  de  10 mii lei. 

Cheltuielile, după  structura  lor sunt: 

- cheltuieli de personal              112,00 mii lei 

- cheltuieli cu bunuri si servicii                     128,00 mii lei 

 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se  duce la cunoştinţă 

publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu 

Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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Nr.  înregistrare: 736 din 10 .03. 2017 
 
CABINET PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea  bugetului SC Selectiv Soc Colectare SRL  pe anul 2017 
 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar al Comunei Socodor,  prezint expunerea 

de motive cu privire la  proiectul de hotărâre referitor la aprobarea bugetului inițial  pe anul 

2017 al  S.C. Selectiv  Soc  Colectare S.R.L.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală , 

cu modificările şi completările ulterioare, consiile locale exercită, în numele unității 

administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute 

la societăii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, sau regii autonome, în condițiile legii.  Având în vedere faptul că, Consiliul Local 

Socodor este acționarul majoritar în cadrul S.C. Selectiv Soc Colectare S.R.L., deținând un 

procent de 33,34% din totalul capitalului social și în conformitate cu precederile art.4 alin(1) 

lit a din O.G.23/2003 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor  operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari 

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, propun aprobarea  bugetului initial pe 

anul 2017, buget prevăzut  detaliat în referatul de specialitate nr.735 din 10 martie 2017  şi 

adoptarea proiectului de hotărâre pregătit în acest sens. 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Referat de specialitate 

Cu privire la aprobarea bugetului inițíal al SC Selectiv Soc Colectare SRL pe anul 

2017 

 

 Subsemnata, Ilieși Brigitta Claudia, angajată a primăriei comunei Socodor, având  

funcția de inspector de specialitate, cu atribuții în cadrul biroului Contabilitate, prin 

prezenta rog Consiliul Local Socodor, să aprobe bugetul inițial al SC Selectiv Soc 

Colectare SRL pe anul 2017, societate unde Comuna Socodor este acționar majoritar cu 

33,34% din totalul acțiunilor, așa cum este prezentat în anexele 1-8 , specificate după 

cum urmează: 

 Anexa 1- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 

 Anexa 2- Detalierea indicatorilor economico financiari  prevazuti in bugetul            

de venituri si cheltueli 

 Anexa 3- Gradul de realizare a veniturilor totale; 

 Anexa 4- Repartizarea pe trimestre  a  indicatorilor economici financiari; 

 Anexa 5- Programul de investitii, dotari si resurse de finantare; 

 Anexa 6-Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor; 

 Anexa 7-Situatia datorilor rezultate din imprumuturile contractate; 

 Anexa 8-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante; 

 

 

INSPECTOR, 

ILIESI BRIGITTA CLAUDIA 

 

 

 


