
 

HOTĂRÂREA NR.287 
din data de 20 decembrie 2017 

 
-privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  al 

SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2017 
 

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară, 
 

Având în vedere Nota de fundamentare cu nr. 253/12.12.2017 și adresa cu nr. 
254/12.12.2017, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.38.029/12.12.2017, ale SC Piețe Târguri și 
Oboare Făgăraș SRL, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri  și cheltuieli 
pentru anul 2017, 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 
finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, 
pentru comert,  precum și al Comisiei pentru administrare publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea derpturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012 privind aprobarea participării ca 
asociat a Municipiului Făgăraș la înfințarea SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, art. 1, 4, 5, 6 si art. 
10 din OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori econmici la care 
statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 
indirect o participație majoritară, prevederile Legii bugetului de venituri si cheltuieli,  

În temiul art.36 alin.(2), lit.b, alin. 4, lit. a si ale art. 45, alin 2, art. 115, alin.1, lit. b din Legea 
215/2001 a administrației publice locale, republicată,  modificată si completată, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al SC Piețe 

Târguri și Oboare Făgăraș SRL, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 

Municipiului Făgăraș, prin Directorul SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL. 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
  SUCIU ANDREEA-OANA       Secretarul municipiului, 
                     LAURA ELENA GIUNCA 

           
 
 
 
 



 
 
 
 Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi  pentru 

Consilieri în funcție - 19 
Consilieri prezenți-16 

 
Prezenta hotărâre se comunică: 
1 ex. Dosar specialitate 
1 ex. Colecție 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar 
1 ex. Afișare 
1 ex. Directorul SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL. 
1 ex.Serviciul Venituri Bugetare 
1 ex. Direcția Buget-Finanțe 
1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

                
 
 
 
 
Cod: F-50 

 
 

 


