
 

 

Nr.: 356/18.01.2022 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L. 

 

Primarul comunei CERNAT 

             Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi (3), din O.G nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară, cu modificări şi completări ulterioare,  precum și prevederile art. 3 pct. 2 lit. h din 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 În temeiul art. 129 alin. (2) coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. d, art. 139 alin. (1), art. 196 

alin. (1) lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C.GOSP-COM S.R.L, 

conform anexelor  nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului şi Consiliul de administraţie al societăţii comerciale GOSP-COM S.R.L. 

 

Comuna Cernat, la 18.01.2022 

 

               

 

Iniţiator: Primar 

Rákosi Árpád 

 

  

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

HOTĂRÂREA NR.24/2022 

privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L. 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cernat, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului Comunei Cernat 

privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022  al S.C. GOSP –COM SRL,  

             Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi (3), din O.G nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară, cu modificări şi completări ulterioare,  precum și prevederile art. 3 pct. 2 lit. h din 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 În temeiul art. 129 alin. (2) coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. d, art. 139 alin. (1), art. 196 

alin. (1) lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C.GOSP-COM S.R.L, 

conform anexelor  nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6 și nr.7 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului şi Consiliul de administraţie al societăţii comerciale GOSP-COM S.R.L. 

 

Cernat la 9 martie 2022 

 

Președintele de ședință     Contrasemnează pentru legalitate  

     Kerekes János                     Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
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Nr.: 357/18.01.2022 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L 

 

 

           Conducerea S.C. Gosp Com S.R.L. solicită aprobarea în ședința ordinară a Consiliului Local 

al Comunei Cernat a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L.  

Solicitarea este însoțită de Raportul privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, 

Anexa 5. 

      Analizând solicitarea menționată, se poate constata că aceasta a fost făcută în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale, a Legii nr. 82/1991 a 

contabilității, prevederile O.U.G. nr. 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, ale O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 

deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificări şi completări ulterioare, drept pentru 

care, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

al S.C. GOSP-COM S.R.L 

 

 

 

 

Consilier, 

Dézsi Réka-Mária 

__________________ 
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Nr.: 358/18.01.2022 

 

 

Referat de aprobare 

privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L 

 

 

           Conducerea S.C. Gosp Com S.R.L. solicită aprobarea în ședința ordinară a Consiliului Local 

al Comunei Cernat a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L.  

      Analizând solicitarea menționată, se poate constata că aceasta a fost făcută în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale, a Legii nr. 82/1991 a 

contabilității, prevederile O.U.G. nr. 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, ale O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 

deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificări şi completări ulterioare, drept pentru 

care, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

al S.C. GOSP-COM S.R.L 

 

 

 

 

Iniţiator: Primar 

Rákosi Árpád 

 

 

 

 

Comuna Cernat, la 18.01.2022 
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