CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 42
Din 29 martie 2018
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018,
precum și a Anexelor și notelor de fundamentare, ale Societăţii Comerciale
SOLCETA SA , Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate - expunere de motive, înregistrat la
nr. 857/2018 întocmit de dl. Tirla Liviu, consilier juridic în cadrul Primăriei
oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli i a
Anexelor i notelor de fundamentare pe anul 2018 ale Societăţii Comerciale
SOLCETA SA , Ştei.
Văzând adresa cu nr. 172/19.02.2017 de la SC SOLCETA SA , Ştei ,
înregistrată la sediul Primăriei oraşului Ştei sub nr. 821/19.02.2017.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
cu modificările şi completările ulterioare, precum i ale OG nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitățile administrativ –teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori
indirect o participare majoritară precum i ale OG nr. 11/2016 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 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;
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, nr. 3, ale art. art. 45 şi
art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018,
precum și Anexele și notele de fundamentare, ale Societăţii Comerciale
SOLCETA SA, Ştei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului Ştei,
Consilierul juridic al Consiliului Local, Ştei i SC SOLCETA SA , Ştei.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului
Ştei;
- SC SOLCETA SA , Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
JUDE ALEXANDRU JAN
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” și 3 abțineri

