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                                               ROMÂNIA                               PROIECT 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

   privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  
al S.C. Termon CT S.A. Oneşti pe anul 2016 

 
 Consiliul Local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de _ 2016; 
 

Având în vedere Expunerea de motive nr.13156/04.02.2016 a domnului Viceprimar 
– Cristea Alexandru, Raportul de specialitate nr.13176/04.02.2016 al Direcţiei economico-
financiare, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi adresa 
nr.267/28.01.2016 a SC Termon CT SA de înaintare a propunerii de buget de venituri şi 
cheltuieli al SC Termon CT SA  pentru anul 2016 şi notei de fundamentare a acestuia, 
înregistrată la Primăria Oneşti sub nr.10.476/29.01.2016; 
 În baza art.13 şi 16 din Actul constitutiv al S.C. Termon CT S.A. aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.50 din 21 septembrie 2006, a Legii nr.339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr.340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2016, a Ordinului MFP nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi a 
Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile 
financiare anuale;   
 

 În temeiul art.36 alin.3, lit.”c”, alin. 6, lit.”a”, pct.14art. 45 şi art.115, alin.1, lit.b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Termon CT S.A. Oneşti 
pe anul 2015  şi indicatorii economico-financiari ai acestuia, conform Anexelor nr.1 – 8 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2  – Administratorul judiciar Profesional Tenarus IPURL al S.C. Termon CT 
S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
  Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului municipiului Oneşti;  
-    S.C. Termon CT S.A. Oneşti; 
-    Administratorului judiciar Profesional Tenarus IPURL. 

 
Iniţiator proiect, 
VICEPRIMAR, 

Cristea Alexandru 
                                                                               
                                                                                                      Avizează,    
                                                                                                   Secretarul municipiului,                      
                                                                   cons.jur. Daniel Spânu 
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