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                                                                                                              Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a  17 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.56  
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  si a anexelor de fundamentare a acestuia a  
SC " Parcuri Verzi  & Urban Trans " SRL pentru anul 2023 
 
         Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 
         Având în vedere : 

• Referatul SC"Parcuri Verzi  & Urban Trans " SRL Huși nr. 54 din 25.01.2023, inregistrat  
la Primaria municipiului Husi la nr. 2406 din 25.01.2023   ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.2409 din  25.01.2023  privind 
aprobarea   bugetului de venituri si cheltuieli  si a anexelor de fundamentare a acestuia a  
SC " Parcuri Verzi  & Urban Trans " SRL  pentru anul 2023; 

• Raportul de specialitate al   SC " Parcuri Verzi  & Urban Trans " SRL Huși nr.53 din 
25.01.2023 ; 

• Raportul de specialitate  al Biroului Tehnic nr.2482 din 25.01.2023; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr._____din____2023; 

• Avizul nr.56 din 30.01.2023  al  Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.42 din 30.01.2023  al  Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-
sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;  

             In conformitate cu prevederile Ordinului  MFP nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia ; OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale 
sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru 
modificarea unor acte normative Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.109 din 28.04.2011 
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de amenajare si intretinere spatii verzi 
catre SC PARCURI VERZI SRL HUSI ; Hotărârea Consiliului Local al municipiului HUși nr. 109 din 
23.04.2018 privind completarea obiectului de activitate a S.C. "PARCURI VERZI " SRL Huşi cu activitatea 
de transporturi urbane , suburbane şi metropolitane , Cod CAEN 4931 şi schimbarea denumirii societăţii 
în S.C.PARCURI VERZI & URBAN TRANS “ S.R.L. HUSI , Legea bugetului de stat pe anul 2023  
nr.368/2002  ; Hotararea de Guvern nr.1447/2002  privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare , si ale art. 129 alin.(2) ,lit .b)si d)  alin.(4) lit.a), alin.7 lit.s) din Ordonanta de Urgenta nr.57 
/2019 privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare  ; 
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            În temeiul   art.139  alin.(3)lit.a) si  lit.e)   şi art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  
nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                 HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1.(1)  Se  aproba  bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS 
” S.R.L. HUSI  pentru anul 2023 , conform Anexelor nr.1-  nr.5 . 
               (2) Pe surse de venit, respectiv naturi de cheltuieli , bugetul propus de  venituri si cheltuieli  se 
prezinta astfel : 
  

➢ Venituri ,totale                                                    2726,62   mii lei  
                    din care :                                                       
                        -  venituri din exploatare                                          2726,66 mii lei 
                           -  venituri  financiare                                                          0,06 mii lei 

➢ Cheltuieli , total                                                          2647,14 mii lei 
 din care  :  

- cheltuieli din exploatare                               2643,14 mii lei 
- cheltuieli financiare                                          4,00 mii lei 
 

           Art.2. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3 .Cu ducere la indeplinire  a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi si 
administratorul S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L.  HUSI .   

 
 

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

 
 

 


