
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 54 din 27.05.2020 

privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019, repartizării 

rezultatului financiar 2019, a bugetului de venituri și cheltuieli – execuție bugetară 2019 

și prevedere bugetară pentru anul 2020, precum și a valorii și a listei de investiții 

pentru anul 2020 ale societății  GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din 

data de 27.05.2020: 

 Având în vedere: 

 Adresa SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL înregistrată sub nr. 

4743/19.05.2020; 

 Procesul verbal al sedinței AGA SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL din data 

de 18.05.2020; 

 raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic; 

 Ordonanța nr. 26/2013 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 participație majoritară, 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

         În temeiul art. 129 alin. (1) art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 

57/2019privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART.1. Se aprobă situațiile financiare ale SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA 

SRL aferente exercițiului financiar 2019, așa cum au fost prezentate în ședința Adunării Generale a 

Asociaților din data de 18.05.2020. 

ART.2. Se aprobă repartizarea rezultatului financiar al anului 2019 al SC GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ GIARMATA SRL în cuantum de 119.274 lei, după cum urmează: 

- dividende finale în procent de 50% în valoare totală de 59.637  lei; 

- 50% din rezultatul financiar în cuantum de 59.637 lei rămân la dispoziția societății și va fi 

utilizat conform celor consemnate în Procesul Verbal al sedinței AGA SC GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ GIARMATA SRL din data de 18.05.2020. 

ART.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli – execuție bugetară 2019 și prevedere 

bugetară pentru anul 2020 ale SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL. 

ART. 4. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2020 a societății  GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ GIARMATA SRL în cuantum de 951.400 lei în vederea achiziționării unei 

vidanje auto (nouă) și a unui tocător de crengi (în măsura în care va rămâne un disponibil după 

achiziționarea vidanjei). 
ART.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ GIARMATA SRL. 

ART.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 ,,împotrivă”, 

0,,abțineri”. 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



ART. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciul Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite; 

 SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL; 

 se va afișa. 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                         SECRETAR                                

         BRONȚ ALEXANDRU-SORIN                                           GHERMAN SORINA-ANA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


