
R  O  M  Â  N  I  A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 
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H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TRANSPORT MIXT 

FĂGEŢEANA SA  pentru anul 2018 

 

  Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere : 

-referatul de specialitate nr. 8/02.04.2018 al Compartimentului de resort din partea SC 

TRANSPORT MIXT FĂGEŢEANA SA, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli al societăţii pentru anul 2018 precum şi estimările pentru perioada 2019-2020; 

 -prevederile art. 4 alin. 1 lit. ,,c’’ din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 

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

-calitatea de acţionar majoritar al Consiliului Local Făget la SC TRANSPORT MIXT 

FĂGEŢEANA SA; 

-cu respectarea prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională, republicată, 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului local,  

  În temeiul art. 36 alin. (4) lit. ,,a’’, art. 45 alin. (2) şi art. 115 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

            H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC TRANSPORT MIXT 

FĂGEŢEANA SA  pe anul 2018 cu următorii indicatori:  

-venituri totale- 1.200 mii lei,  

-cheltuieli totale- 1.065 mii lei,  

precum şi estimări pentru perioada 2019-2020 conform anexei nr. 1. 

  Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică: 

        -dosar hotărâri, 

        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

                  -SC TRANSPORT MIXT FĂGEŢEANA SA   

        -biroului economic, 

        -primar. 
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