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                                                                                                             Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 17 consilieri 

 
HOTĂRÂREA NR.45  

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a 
S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2023 
 
          
 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ; 
                      Avand   în vedere : 

• Referatul  SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr.125 din  06.01.2023, înregistrat la 
Primãria Municipiului Husi  la nr.458 din 09.01. 2023 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 1729 din  17.01.2023  privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli   si a anexelor de fundamentare a acestuia 
a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI    pentru anul 2023 ; 

• Raportul de specialitate al administratorului SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr. 
328 din 17.01.2023 ; 

• Raportul de specialitate al Biroului Tehnic nr.1835 din 18.01.2023 ; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr._______din_______2023; 

• Avizul nr.45 din 30.01.2023 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 
publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti; 

• Avizul nr.39 din 30.01.2023  al  Comisiei  de studii , prognoze  si programe  
economico – sociale ,buget, finante , privatizare , servicii publice si comert ; 

            In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice  nr 51/2006, cu 
modificarile si completraile ulterioare ; Legii nr.31/1990,cu modificarile si completãrile ulterioare ;OG 
26/2013 privind întãrirea disciplinei financiare  la nivelul unor operatori economici ;  HCL nr .58 din18 
martie 2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare  cãtre S.C. 
ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI; Act aditional nt .6663 din 18.03.2020 la contractul  de 
delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de salubrizare  din Husi ,nr.9598 din 01.04.2011; 
Hotararea de Guvern nr.1447 /2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat; 
Ordinul Ministerului Finantelor nr 3818 din 30.12.2019privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 
de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia ; 
,Legea bugetului stat nr.368/2022  ;   
          In temeiul  art. 139 alin (3) si ale art. 129 alin.(2) ,lit .d) coroborat cu alin (7) lit.s)  din Ordonanta 
de Urgenta nr.57 /2019 privind  Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare   ;       
 
             HOTARASTE: 
 
 Art.1.(1)Se aproba bugetul  de venituri si cheltuieli  , al S.C.”ECOSALUBRIZARE PREST” 
S.R.L. HUSI  pentru anul 2023 , conform anexelor  nr.1- 5 . 
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            (2)Fundamentarea bugetului de venituri cheltuieli pentru anul 2023 ,al S.C. ECOSALUBRIZARE 
PREST SRL – HUSI are la bazã devizele estimative anexate ; 
            (3) Pe surse de venit, respectiv natura  cheltuielilor ,bugetul   de  venituri si cheltuieli  se 
prezinta astfel :   
                                                                                               sume fãrã T.V.A.  

➢ Venituri ,total                                     9425,02  mii lei  
                      din care : 
                   -  venituri din exploatare                                                9425,00   mii lei 
                     -  venituri  financiare                                                         0,02    mii lei 
 

➢   Cheltuieli , total                                               9371,47   mii lei 
 din care  :  
- cheltuieli din exploatare                                    9295,39   mii lei 
- cheltuieli financiare                                               76,08    mii lei 

 
          Art.2.Se aproba Planul de management – an 2023 , al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST 
S.R.L.HUSI , conform Anexei nr.6. 
          Art.3. Se aproba indicatorii economico  - financiari si nefinanciari  propuneri an 2023 , conform 
Anexei nr. 7  si nr.8  . 
          Art.4.  Se aproba obiectivele si criteriile de performantã  propuneri an 2023 , 
conform Anexei nr. 9 . 
           Art.5 .Anexele nr.1- nr.9  fac parte integranta  din prezenta hotãrare . 
          Art.6. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari  se insarcineaza primarul  municipiului  Husi  
si administratorul S.C. ECOSALUBRIZARE  PREST S.R.L. HUSI. 

 
                                                                                                                HUŞI  ,  31  ianuarie  2023                                                                             
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                   Contrasemnează pentru legalitate , 
           Toma  Cătălina Tania                                                                            Secretar general ,  
                                   jr.Monica Dumitrașcu 

 
 
 
 
 
 

 


