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HOTĂRÂREA

NR. 23/2017

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC « Densuşiana Prod »
SRL Densuş, pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;

Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei Densuş, nr.
45/20 din 10.03.2017, raportul compartimentului de resort nr. 46/23 din 23.03.2017 și avizul
favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului local Densuş, nr. 47/18 din
28.03.2017;
Ținând cont de proiectul de hotărâre nr. 20 din 10.03.2017 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al SC « Densuşiana Prod » SRL Densuş, pentru anul 2017.
Având în vedere faptul că, Consiliul local al comunei Densuş este asociat unic la
această societate ;
În baza Legii privind societăţile comerciale, nr. 31/1990, republicată şi a art. 4,
alin. (1), litera “c” din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare, la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare si a Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017,
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), litera “b”, alin. (4), litera « a » şi art. 45 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, al SC « Densuşiana Prod »
SRL Densuş, pentru anul 2017.
Art. 2.- Bugetul de venituri pentru anul 2017 va fi în sumă de 345,60 mii lei.
Art. 3.- Veniturile SC « Densuşiana Prod » SRL Densuş se prezintă astfel:
- mii lei VENITURI – TOTAL
- 345,60
Din care :
1. Lucrări și servicii
- 343,60
2. Redevențe și chirii
- 2,00

Art. 4.- Cheltuielile prevăzute pentru anul 2017, pentru SC “Densuşiana Prod”
SRL Densuş, vor fi în sumă de 338,64 mii lei.
Art. 5.- Structura cheltuielilor pentru anul 2017 se prezintă astfel:
- mii lei CHELTUIELI – TOTAL
- 338,64
Din care :
1. Cheltuieli cu bunuri și servicii
- 226,40
2. Cheltuieli cu impozite și taxe
- 2,00
3. Cheltuieli de natură salarială
- 106,74
5. Cheltuieli financiare
- 3,50
Profitul burt pentru anul 2017, va fii de 6,7 mii lei.
Art. 6.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7.- Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Densuş,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş, Instituţiei Prefectului
judeţului Hunedoara şi SC « Densuşiana Prod » SRL Densuş.

Densuş, 31 martie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MĂLĂEȘTEAN RODICA DANIELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Densuş, din data de 31 martie 2017, prin vot deschis, cu urmatorul cvorum : 8 voturi
“pentru”, 0 vot “abţinere, 0 vot “contra”.

