
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 44/2019 

          privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum organigrama cu 

numărul de personal  al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019 

 

 

           Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară ţinută în data de 24 iunie 2019, 

           

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 51/2019, precum și expunerea de motive 

prezentat de Primarul comunei Ciumani, precum faptul că la această societate singurul 

fondator este Consiliul Local Ciumani,  

        Văzând  raportul compartimentului financiar contabil al Primăriei Ciumani nr. 51/2019 

şi raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economice nr.51/2019, 

        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, 

 Ordonanței de Urgență nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, 

 Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, în special ANEXA 10 privind 

Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2019,  

 H.C.L. nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidate a 

comunei Ciumani pe anul 2019; 

 Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor 

publice, modificată și completată ulterior, 

       Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, 

       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 12 voturi,  

 

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 2019 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.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 va fi de 1175 lei 

inclusiv gradația corespunzătoare vechimii în muncă, pentru o fracțiune de normă de 4 ore. 

 

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. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


