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HOTĂRÂRE  nr. 60 / 2022 
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pentru anul 2022 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 8909/21.03.2022; 
-Raportul de specialitate  nr. 8915/21.03.2022; 
-Prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din OG 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; 

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia; 

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
-Avizul Comisiei economice; 
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d, art. 139 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 196 alin. 

1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

Hotărăște: 

 

  Art.1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL 
prevăzut la venituri cu suma de 3.941 mii lei si la cheltuieli cu 3.728 mii lei conform Anexei nr. 1, precum 
și fundamentarea acestuia cuprinsă în Anexele de la nr. 2 la nr. 5. 

Art. 2: Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Anexa nr. 2 – Detalierea 
indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre 
a acestora 2022, Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 – Programul de 
investiții, dotări și sursele de finanțare 2022 și Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut 
și reducere a plăților restante, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

       Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                                  Secretar  general U.A.T. 
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