
________________________________________________________________________________________
HCL nr. 594/2019 

    
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 594 
din  12.12.2019 

 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2019, al societății  

Industrial Parc S.R.L. Galaţi 

 

Iniţiator Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 649/03.12.2019 

 

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

12.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1365768/04.12.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1364782/03.12.2019, al Direcţiei 

Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a 

Întreprinderilor Publice; 

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public 

și privat al municipiului Galați; 

 Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia; 

 Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4, alin. (1), lit. ”c”, art. 6, alin. (3),           

art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 

majoritară, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu 
modificările și completările ulterioare;  
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 Având în vedere Dispoziția obligatorie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor 
Publice Galați nr. 261/21.08.2019; 
 Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2019, nr. 10/13.11.2019, a societăţii Industrial Parc S.R.L. Galați, înregistrată la 
Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1349458/13.11.2019; 
 Având în vedere Decizia nr. 7/12.11.2019, a Consiliului de administrație al societății 
Industrial Parc S.R.L. Galați; 
 Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”a” și  alin. (3), lit. ”d” din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 - Se aprobă bugetul  de venituri şi cheltuieli, pentru  anul 2019, al societății 

Industrial Parc S.R.L. Galați,  prevăzut   în  anexa   care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2 – Directorul General al societății Industrial Parc S.R.L. Galați se 

împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 3 – Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei   hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 

 
               Contrasemnează, 
               Secretar general, 
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