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HOTĂRÂREA NR. 140 
din 31 iulie 2018 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 
pentru anul 2018 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitate,

Contabilitatea Veniturilor din cadrul Primăriei Oraşului Buftea; 
• Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr.1167/2018, înregistrată la Primăria

oraşului Buftea cu nr. 9207 /2018; 
• Prevederile Legii nr. 31 /1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de 
Ministerul Finanţelor Publice; 

· f vizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
ln conformitate cu prevederile:

• Art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

• Art. 4 alin. (1) lit. a) 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; 

' 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, a administraţiei publice locale, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. ( 1) - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S. C. Buftea 
Admin Cons S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S. R. L. pentru anul
2018, este stabilit astfel: venituri estimate în sumă de 508 mii lei şi cheltuieli estimate în 
sumă de 495 mii lei. 

Art.2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, S. C. Buftea Admin Cons S. R. L. şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHb(ELA 

/)> /)(1(117 uvda:! 


























