
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale 

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., aferent anului 2022 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 
Întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

         Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub 
nr.13.421/22.03.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, înregistrat sub 
nr.13.462/22.03.2022; 
         - adresa Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. nr.1.097/14.03.2022, 
înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.12.033/14.03.2022; 
        - nota nr.1.098/14.03.2022 privind fundamentarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli, aferent anului 2022; 
         - Hotărârea A.G.A. nr.3/11.03.2022 privind aprobarea a Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pentru anul 2022; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protectie socială; 
        - prevederile art.111, alin.(2), lit.„e” din Legea nr.31/1990 privind societățile, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.317/2021 a 
bugetului de stat pentru anul 2022, prevederile Legii nr.318/2021 a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, prevederile Ordonanței 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 ori 
dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările 
ulterioare, prevederile Ordinului M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și 
structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum  și a anexelor de fundamentare a 
acestuia, prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare și prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea 
profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat și la regiile autonome, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

În temeiul art.129, alin.(1), art.139, alin.(1), alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 

        Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății 
Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., conform Anexelor 1 – 5, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu  
în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Servicii Publice, Direcției Economice și Societății Comerciale GIURGIU 
SERVICII PUBLICE S.A.. 
  

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                 SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 31 martie 2022    
Nr. 114     

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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