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HOTĂRÂREA NR. 58 
din 30 aprilie 2020 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. 
pentru anul 2020 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezent* de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Bufte~; 
• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oraşului 

Buftea; f 
• Adresa nr.320/02.04.2020 a S C. Generat Public Serv S.A., înregistrată la Consili I 
local al oraşului Buftea cu nr.8 /06.04.2020 prin care solicită aprobarea bugetului 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; 
• Prevederile Legii nr. 31 /19 O privind societăţile comerciale, republicată, 
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; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
În conformitate cu prevederile: 
• art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57 /2019, 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. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr.57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. (1) · Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. General 
Public Serv S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Generat Public Serv S.A. pentru anul 
2020, este stabilit astfel: venituri estimate în sumă de 5040 mii tei şi cheltuieli estimate în 
sumă de 4987 mii tei. 

Art.2. · Se mandatează reprezentanţii în AGA S.C. General Public Serv S.A., domnul 
Grigore Dănuţ-Mihăiţă din partea Oraşului Buftea prin Consiliul Local Buftea şi doamna Voicu 
Aurelia din partea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 35/28.02.2019, să voteze în cadrul Adunării Generate a Acţionarilor şi să semneze 
Hotărârea A.G.A. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 
2020 aprobat la art.1, 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 - Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - Mf,AELA 
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AUTORITATEA ADIVltNISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 
OperJtorui economic: S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. 
Sediul/Adresa: Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, cam 206, oraş Buftea 
Cod unic de înregistrare: R029094518 
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CONDUCĂ IORUL UNITĂŢII, 

DIRECTOR GENERAL 
1IGHEAN ION 
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CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI 
FINANCIAR-CONTABIL 

CONTABIL ŞEF, 
MJU MARIANA 


