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DECIZIA nr........
din 25 martie 2020
privind avizarea proiectului de buget pentru anul 2020
A vând în vedere:

- prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) din Actul Constitutiv al

- Legea nr. 31/1990 privind

societăţile

comerciale,

Societăţii;

republicată,

cu

modificările şi completările

ulterioare;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind
completările

-

a întreprinderilor publice, cu modificările şi

ulterioare;

Ordonanţa

nr. 26/2013 privind

economici la care statul sau
deţin

guvernanţa corporativă

direct ori indirect o

unităţile

întărirea

disciplinei financiare la nivelul unor operatori

administrativ-teritoriale sunt

participaţie majoritară,

- Legea nr. 47/2014 pentru aprobarea

cu

acţionari

modificările şi completările

Ordonanţei

deţin

direct ori indirect o

- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului
cheltuieli al operatorilor economici, precum

şi

ulterioare;

Guvernului nr. 26/2013 privind

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau

unici ori majoritari sau

şi

unităţile

întărirea

administrativ-

pa11icipaţie majoritară

structurii bugetului de venituri

ş1

a anexelor de fundamentare a acestuia

DECIDE:

Art.1. - (l) Se

avizează

proiectul de buget al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul

2020, conform anexei parte integrantă a prezentei decizii, urmând a se înainta Consiliul Local al
oraşului

Buftea în vederea

aprobării.

(2) Bugetul de venituri
sumă

de 5040 mii lei

şi

cheltuieli în

şi

sumă

cheltuieli pe anul 2020 este stabilit astfel

venituri în

de 4987 mii lei.

Art.2. - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de
al S.C. General Public Serv S.A prin compartimentele de specialitate.

către

Directorul General

