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    H O T Ă R Â R E A nr.12/2018 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum organigrama cu numărul de 

personal  al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2018 
 
           Consiliul Local Ciumani,la şedinţa ordinară ţinută în data de 19 februarie 2018, 
           Având în vedere proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum organigrama cu 
numărul de personal al S.C. GOSPOD SERV SRL pe anul 2018, prezentat de Primarul 
comunei Ciumani şi de administratorul societăţii , precum faptul că la această societate  
singurul fondator este Consiliul Local Ciumani,  
        Văzând  raportul compartimentului financiar contabil al Primăriei Ciumani nr.12/2018 şi 
raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economice nr.12/2018, 
        Luând în considerare prevederile: 
       -  art.191 alin.(1), art.194 alin.(1) litera a) din Legea nr.31/1990, privind societăţile 
comerciale, republicat cu modificările şi completările ulterioare, 
         - ar.24 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale, 
         - Ordinul Ministerului Finanţelor nr.20/2016  privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 
         - Legea nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018, 
         - Ordonanţa Guvernului 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 respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr.350/19.02.2018, 
       În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) litera b) şi c)  şi art.45 alin.(1)  din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală,republicat cu modificările şi completările 
ulterioare,cu un număr de 11 voturi pentru și o abținere,  
 

h o t ă r e ş t e: 
 
   Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății  SC GOSPOD SERV SRL pe 
anul 2018 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    At.2. Se aprobă organigrama cu numărul de personal conform anexei nr.2 , care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.3. Se aprobă salariul de bază brut al administratorului, care începând cu data de 1 
martie 2018 cu o fracțiune de normă de 4 ore va fi 950 lei inclusiv gradația corespunzătoare 
vechimii în muncă. 
    Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul 
societăţii şi primarul comunei Ciumani. 
    Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului, 
administratorului S.C. GOSPOD SERV SRL din Ciumani, Instituției Prefectului Județului 
Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
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