COMUNA NUŞFALĂU- PRIMAR
NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260
tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034
E-mail: primarianusfalau@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 12
19 FEBRUARIE 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC NUȘFALĂU SERV
SRL și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019
Consiliul local al comunei Nușfalău;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare ca instrument de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre inițiat
de primarul comunei
-Raportul compartimentului de contabilitate
-Avizul comisiei de specialitateal consiliului local ;
- Adresa SC NUȘFALĂU SERV SRL privind propunerea de buget pe 2020;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-HCL nr.______________ privind aprobarea înfiinţării Societăţii Comerciale „Nușfalău
SERV” SRL prin reorganizarea serviciului public de gospodărie comunală Nușfalău
-Văzând dispoziţiile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional CAPITOLUL V- Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori
economici;
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1) lit.c), art.6 din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederle art. 139 alin. (3) potrivit căruia cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este
majoritarea absolută;
-prevederile Legii Nr. 5/2020 privind Bugetul de Stat pe anul 2020,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
adoptă următoarea,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC
NUȘFALĂU SERV SRL cu sediul în loc. Nușfalău str. Arany Janos nr.1 jud. Sălaj,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. se aprobă încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 conform anexei
prezentate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează compartimentul buget –
contabilitate şi SC NUȘFALĂU SERV SRL.

Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act
administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004
privind contenciosul administrativ.
Art.5..Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; Primarul comunei Nușfalău:
- Compartimentul contabilitate;
- SC NUȘFALĂUSERV SRL;
- Site – ul www.primarianusfalau.ro
-Dosar Hotărâri;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA MIHALY

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL COMUNEI
RAD MARIA- ELISABE

