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HOTĂRÂREA NR. 40 
Din 28 aprilie 2016 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. 
pe anul 2016 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Oraşului Buftea; 
• Adresa S.C. General Public Serv S.A. nr. 226/2016, înregistrată la Consiliul local al 

oraşului Buftea cu nr. 57/2016; 
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru activităţi economice şi financiare; 
În conformitate cu prevederile 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 şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 
20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum 
şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. General 
Public Serv S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Bugetul S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2016 este stabilit astfel: 
venituri în sumă de 4800 mii lei şi cheltuieli în sumă de 4727 mii lei. 

Art. 2. Se mandatează domnul Grigore Dănuţ Mihăiţă - reprezentant în AGA din 
partea Consiliului Local Buftea desemnat prin H. C. L nr. 41/2011 şi doamna Ion Corina -
reprezentant în AGA din partea S.C. Buftea Admin Cons, desemnată prin H.C.L. nr. 
05/2013, să voteze în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor şi să semneze hotărârea 
A.G.A., conform prevederilor prezentei hotărâri. 



Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, S.C. General Public Serv S.A. şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Ilfov. 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 


