
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5127 din 31.05.2019 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Gospodărire 

Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la care 

participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către viceprimarul 

cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  privind privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni 

(G.C.O.) S.R.L.; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din O.G. 23/2013  privind 

intarirea 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; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2019; 

Având în vedere prevederile Legii  nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr.________ din data de ____________; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 

14,din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de ..........voturi 

”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Gospodărire 

Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

ART.2 - S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L va urmări ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L  

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

Oțeleni,_____, 2019 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 5126 din 31.05.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al 

S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. 

 

Consiliul local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de 

specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

regiilor autonome de interes local precum și atributii privind gestionarea serviciilor furnizate 

catre cetateni. Consiliul local exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile 

si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati reglementate de Legea nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau regii autonome, in conditiile 

legii. 

In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul local 

asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu 

apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, 

dupa caz; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din O.G. 23/2013  

privind intarirea 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; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2019; 

Având în vedere prevederile Legii  nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), 

pct. 14,din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 5161 din 04.06.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 

al S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. 
 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Gospodărire 

Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L.; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din O.G. 23/2013  

privind intarirea 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; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2019; 

Având în vedere prevederile Legii  nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), 

pct. 14,din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Compartiment financiar-contabil 

Consilier, 

Filip Anca-Ionela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


