
ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

ADMINISTRAȚIA PltîELuK xi v i
FOCSANI S A ’ privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli

Nr ^. Jpr alS.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOt ȘANI S.A. pe anul 2022
Ziua .^?^Luna..^3Anu^?2^ și estimat pe următorii 2 ani

Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședința 
ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de 

referatul de aprobare înregistrat la nr. 15721/15.02.2022, prin care propune aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI 
S.A. pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcția economică 
înregistrat la nr. 15983/15.02.2022;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 896/14.02.2022 transmisă de S.C. ADMINISTRAȚIA 
PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrată la nr. 15498/14.02.2022;
- în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 
administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 
participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 
3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli al 
operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) și în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA 
PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani, conform 
anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație 
publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ADMINISTRAȚIA 
PIEȚELQgJEQ^ȘANI S.A. și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va 
asigu

ȘEDINȚĂ,

acesteia prin Direcția economică.
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Municipiul Focsani, 24 februarie 2022
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Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani

Marta Carmen Ghiuță
A fi


