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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 6 

                                  din  10 02 2011 

 
privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2011, pentru SC 

APATERM  SA Galaţi 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:7/11 01 2011 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară  data de 10 

02 2011; 

 Având în vedere expunerea  de motive nr.2638/11 01  2011, a  iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr.2640/11 01 2011, al Direcţiei 

Economice; 

 Având în vedere raportul de avizare al  comisiei de buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere prevederile art.1  din HCL nr.68/1998  privind înfiinţarea 

Societăţii Comerciale APATERM SA Galaţi, prin reorganizarea RA Gospodărie 

Comunală Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1  din OUG 

nr.79/2008  privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori 

economici, actualizată; 
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 Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1  şi art.29 din Legea 

nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; 

 Având în vedere prevederile art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 2011  

nr. 286/2010;   

 Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

 Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe  anul 2011, pentru SC  

APATERM SA Galaţi, prevăzut  în  anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Se aprobă Programul de Măsuri pentru recuperarea pierderilor, redresarea 

societăţii şi modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termică conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 – Cheltuielile prevăzute cu personalul din bugetul aprobat la art.1, se  

micşorează cu suma rezultată din diferenţa dintre salariile tarifare  existente la 31 12 

2010 care depăşesc îndemnizaţia viceprimarului şi salariul tarifar stabilit conform 

prevederilor HCL nr.3 /10 02 2011 privind adoptarea unor masuri de restabilire a 

echilibrului bugetar la Regia Autonomă „Zona Liberă” Galaţi, societatile comerciale şi 

serviciile publice de sub autoritatea Consilului Local Galati 

 

 

Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 
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Art.4– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

Ilie Zanfir 

 
 
 

Contrasemnează 

Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                          Grigore Matei 
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