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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Operatorul 

de Servicii Comunitare Amara S.A. pe anul 2020 
 

 
           Consiliul Local  Orășenesc Amara, întrunit în ședință extraordinară, 

Având în vedere : 
-Hotărârea nr. 7 din 02.03.2020, a Consiliului de administrație al societății 

Operatorul de Servicii Comunitare Amara S.A.; 
-referatul de aprobare nr.59 din 06.03.2020, al Primarului Oraşului Amara; 
-raportul nr. 60 din 06.03.2020, al șefului interimar al Serviciului financiar-

contabilitate; 
-raportul de avizare nr. 47 din 09.03.2020, al Comisiei pentru activități 

economico-financiare și buget, 
Examinând: 
-prevederile art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. c) 

din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 
sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 
majoritară, cu modificările și completările ulterioare ; 

-prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818 din 
2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al 
operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;  

-prevederile  art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
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Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Operatorul de 

Servicii Comunitare Amara S.A. pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Operatorul de Servicii Comunitare Amara S.A. va transmite 

Ministerului Finanțelor Publice, trimestrial și anual, fundamentări, analize, situații 
sau raportări referitoare la indicatorii economico-financiari prevăzuți în buget. 

 
Art.3 Răspunderea cu privire la nivelul veniturilor estimate și maniera de 

distribuire a cheltuielilor preconizate, precum și legalitatea stabilirii acestora 
aparține directorului și economistului Operatorului de Servicii Comunitare Amara 
S.A., respectiv Consiliului de administrație al societății. 

 
Art.4 Prin grija secretarului general al Orașului Amara, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre aducere la îndeplinire, societății Operatorul de Servicii 
Comunitare Amara S.A. și Compartimentului contabilitate, salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Amara, urmând 
a fi publicată pe site-ul și la avizierul Primăriei Orașului Amara. 

 
 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Mihaela STOIAN                                     SECRETAR GENERAL, 
                                                                                           Ştefan DOBRIŞ 
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