
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 102/2021 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. BUCURA PREST  SRL 
Haţeg, pe anul 2021 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 23 

iunie 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 107/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

raportul acestuia nr. 336/13 din 14.06.2021 prin care se propune aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Bucura Prest  SRL Hateg, pe anul 2021, în scopul funcţionării 
societăţii cu acţionar unic Consiliul local, în condiţiile legii; 
             Având în vedere: 
a)adresa S.C.Bucura Prest SRL Haţeg nr. 576 din 24.05.2021 şi anexele acesteia, înregistrată 
la Primăria Haţeg sub nr. 10713 din 24.05.2021, prin care se solicită aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al sociectăţii comerciale cu asociat unic Oraşul Haţeg; 
b)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.153/2008 privind infiintarea societatii comerciale 
,,Bucura Prest’’ SA Hateg; 
c) hotărârea Consiliului local Haţeg nr.118/2018 privind aprobarea modificării acţionariatului 
SC BUCURA PREST SA Haţeg prin preluarea de către Consiliul local Haţeg a acţiunilor de 
la ceilalţi acţionari, la valoarea nominală a acţiunilor deţinute de cedenţi ; 
d)referatul direcţiei economice nr. 10939 din 26.05.2021; 
e)raportul întocmit de direcţia economică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 12584 din 17.06.2021;  
f)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 338/24 din 23.06.2021; 
g)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/28 din 23.06.2021; 
             În conformitate cu  prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întarirea 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, ale Ordinului Ministerului Fiinanţelor Publice nr. 
3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al 
operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi ale Legii 31/1990 
privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
                 In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 
140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), 
art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli  al S.C. Bucura Prest SRL Haţeg, pe anul 
2021,  conform anexelor  nr.1 – 5 la prezenta hotărâre. 
Art. 2  Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează S.C. Bucura Prest SRL 
Haţeg . 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 



Art. 5 Prezenta hotărare se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului 
Oraşului Hateg, Direcţiei economice, S.C. Bucura Prest SA Haţeg şi Compartimentului 
administratie publică locală. 
 
 
 

Haţeg,   la  23 iunie 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BOABĂ  TIBERIU – GABRIEL 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 102/2021 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

23/06/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 15 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar ____/____/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 28/06/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică ____/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ____/____/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz ____/____/_______ 

 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 

 
 


