
                          ROMÂNIA 
                     JUDEŢUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
                PRIMAR 

     
                                                                                               PROIECT     NR.418/RS/07.11.2016    

                                                                     
 

HOTARAREA Nr. 
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C.  CRUCEA MULTISERVICE  S.R.L 

pe anul 2016 
 

 Consiliul Local al comunei  Crucea , judetul Constanta , întrunit în şedinţă extraordinară 
la data de 10.11.2016, 
   Luând în discuţie expunerea de motive înregistrată sub nr.420/RS/07.11.2016 şi 
raportul prezentat de administratorul  S.C. CRUCEA MULTISERVICE S.R.L, înregistrat sub 
nr.6051/07.11.2016;  
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Crucea ;  
 Având în vedere prevederile:  
 - Legii nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pentru anul 2016; 
 -  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt actionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 - Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;  
 - avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotărâre, înregistrat sub 
nr.419/07.11.2016 
 În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,            
                                             HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art. 1.  Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CRUCEA MULTISERVICE  S.R.L 
pe anul 2016, precum şi anexele de fundamentare ale acestuia, conform anexelor nr.1-5, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. CRUCEA 
MULTISERVICE  S.R.L , prin administrator, Şulă Violeta Mihaela. 
 Art. 3. Secretarul  comunei Crucea  va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Constanţa, Primarului comunei si  către S.C. CRUCEA MULTISERVICE  S.R.L. 
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de____voturi pentru ___voturi 
împotrivă  şi ____ abţineri,din totalul de _____consilieri prezenţi din cei ____consilieri în 
funcţie. 

Crucea – 07.11.2016 
               

                  CONSILIER LOCAL 

                Gheorghe SANDU                                                                        Avizez pentru legalitate, 

                                                                                                                           SECRETAR,                    

                                                                                                                        Reveicuta GURGU  



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 
 
Nr.419/RS/07.11.2016 

 
AVIZ DE LEGALITATE 

dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
S.C.  CRUCEA MULTISERVICE  S.R.L pe anul 2016 

 
Competenta : art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

 Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  Raportul de specialitate  

înregistrat sub nr.6051/07.11.2016 ; 

    Dreptul material:  

 - prevederile Legii nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pentru anul 2016; 
 - prevederile  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară cu modificarile si completarile ulterioare;  
 - prevederile  Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia;  
 

 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali în funcţie - art.45  , alin 2, li.a din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta,   
din data de 10.11.2016. 
 
 
Data: 7.11..2016                                                                          SECRETAR UAT , 

                        

                                                                                 Reveicuta GURGU  
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                     JUDEŢUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
                CONSILIUL LOCAL 

     
                                                                                            

                                                                    HOTARAREA Nr.87 
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C.  CRUCEA MULTISERVICE  S.R.L 

pe anul 2016 
 

 Consiliul Local al comunei  Crucea , judetul Constanta , întrunit în şedinţă extraordinară 
la data de 10.11.2016, 
   Luând în discuţie expunerea de motive înregistrată sub nr.420/RS/07.11.2016 şi 
raportul prezentat de administratorul  S.C. CRUCEA MULTISERVICE S.R.L, înregistrat sub 
nr.6051/07.11.2016;  
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Crucea ;  
 Având în vedere prevederile:  
 - Legii nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pentru anul 2016; 
 -  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt actionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 - Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;  
 - avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotărâre, înregistrat sub 
nr.419/07.11.2016 
 În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,            
                                             HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art. 1.  Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CRUCEA MULTISERVICE  S.R.L 
pe anul 2016, precum şi anexele de fundamentare ale acestuia, conform anexelor nr.1-5, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. CRUCEA 
MULTISERVICE  S.R.L , prin administrator, Şulă Violeta Mihaela. 
 Art. 3. Secretarul  comunei Crucea  va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Constanţa, Primarului comunei si  către S.C. CRUCEA MULTISERVICE  S.R.L. 
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de____voturi pentru ___voturi 
împotrivă  şi ____ abţineri,din totalul de _____consilieri prezenţi din cei ____consilieri în 
funcţie. 

 
Crucea – 07.11.2016 

               
                  PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza                                                                                      

                                                                                                                           SECRETAR,                    

                       Marian LEU                                                                         Reveicuta GURGU  

                                                    


