
ROMÂNIA 
  JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ECO SERVICIUL 
SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. aflat  în subordinea Consiliului Local Florica, 

judeţul Buzău 
Consiliul Local al comunei FLORICA 

Având în vedere,  

- referatul de aprobare al  primarului comunei FLORICA în calitatea sa iniţiator, 
înregistrat sub nr. 939/28.04.2021; 

- raportul compartimentului  responsabil inregistrat cu nr.946/28.04.2021, 
- raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local FLORICA 

;  
- în conformitate cu prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 şi art.6 alin.(1) 

din Ordonanţa 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 28 alin.(2) lit.b) şi alin.(6) din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare ,  

- prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , 

	-în conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.c) şi lit.d) şi 
art.139 alin.(1)  din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

-Adresa societătii “ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L” nr. 
3/16.04.2021 ; 
          În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit a, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ: 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societăţii  ECO SERVICIUL 
SALUBRIZARE FLORICA S.R.L., pentru anul 2021, conform  anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 (1) Bugetul Societăţii  ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L., se 
stabileşte pentru anul 2021, la venituri în sumă de 150 mii lei iar la cheltuieli în sumă 
de 147 mii lei. 

 Art.3 Primarul U.A.T. comuna FLORICA, prin intermediul compartimentului 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate şi societatea ECO SERVICIUL 
SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 Secretarul general al U.A.T. Comuna Florica va aduce la cunostinta celor 
interesati prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 



      Consilier local, 
     Băicuș Cristian 

                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                           Secretar general delagat comună 
                                                                                   Lupu Marcelica Adriana 
COMUNA FLORICA: 27.05.2021 
NR.29 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei FLORICA  in sedinta din data de 27.05.2021  
cu respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de__ 
voturi pentru , ___ abtineri si ___voturi impotriva , din numarul total de __ consilieri in functie si ___ 
consilieri prezenti la sedinta 
  


