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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 

CALOR SERV S.R.L. pe anul 2016. 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 

• Expunerea de motive nr. 24435/17. 08. 2016 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr. 24436/17. 08. 2016 al Directiei Buget-Finante, Taxe si 

Impozite si Directiei Administratie Publica Locala,  

• Adresa nr. 2201 din data de 17. 08. 2016 a S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

• Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor S.C. TERMIC CALOR SERV  S.R.L. nr. 

39  din data de 16. 08. 2016 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2016; 

• prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 

de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

• prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari 

unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; 

• prevederile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV  

S.R.L. pe anul 2016, respectiv veniturile totale se majoreaza cu 265 mii lei, iar 

cheltuielile totale se majoreaza cu 25 mii lei conform Anexei nr. 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Buget-Finante, Taxe si Impozite si Societatii Comerciale TERMIC 

CALOR SERV S.R.L., pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA   CONTRASEMNEAZA,    

  Consilier,     Secretar, 

     NEACSU IONUT              Jr. PURCARU IULIAN  
                                                       

Alexandria 

Nr. 81 / 29 august 2016         

         



     

  
 

 
                                                                                                                                     


