
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND : execuția bugetară la 31.12.2016 al  SC Serviciul  de Gospodărire Comunală Călinești SRL 

 
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 31.03.2017, 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 57/24.03.2017; 
- raportul com partimentului  de specialitate, cu nr. 58/24.03.2017; 
- raportul întocmit de SC Serviciul de Gospodărire Com unală Călinești SRL; 
- prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocm irea și depunerea situațiilor 

financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitpților teri toriale ale Ministerului 
F inanțelor Publice, precum  și  pentru modificarea și completarea unor reglem entări contabile; 

- prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind si tuațiile financiare 
anuale individuale și  si tuațiile financiare anuale consolidate; 

- prevederile art. 111, alin. (2), li t. “a” și “e” din Legea nr. 31/1990 a societăților, rerepublicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), li t. “a”, din Legea nr. 215/2001, a administraŃiei  publice locale, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanŃe, 
adm inistrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodări re comunală, protec Ńia mediului, servicii şi 
com erŃ, cu nr.de inregistrare 1449/30.03.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 1450/30.03.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 1451/30.03.2017; 
 

În tem eiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7) din 
Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de veni turi și cheltuieli pe anul 2016 al SC Serviciul de Gospodărire 
Comunală Călinești SRL, cu următoarele sum e : 

 

Indicator Planificat Realizat Procent 
realizare 

Veni turi 190.000 lei 178.449,44 lei 94% 
Cheltuieli 374.100 lei   367.711,25 lei 98% 

 
Art.2. Secretarul com unei va comunica prezentul proiect de hotarare Institutiei Prefectului Judetul Teleorm an, in 

vederea exercitarii controlului de legali tate, compartimentului financiar contabil , taxe şi impozi te, resurse umane, 
autorităŃilor în drept şi persoanelor îndreptăŃite. 
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