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HOTĂRÂREA NR. 38/2022  
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022  

pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL. 

 
 

         Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data 

de 31 martie 2022 ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în functie (14). 
 

Analizând:  

- referatul de aprobare al primarului orașului nr. 7415/24.03.2022,  

- raportul directorului executiv adjunct, dl Antal Levente nr. 

7417/24.03.2022 

- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii 

publice și comerț;  

- avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului; 

- adresa SC GOS-TRANS-COM SRL nr. 112/02.03.2022 înregistrată la 

Primăria orașului Covasna sub nr. 5100/03.03.2022; 

- Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (anexă 

la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/2022 al SC GOS-TRANS-

COM SRL); 

 

 În conformitate cu:  

- art. 1 lit. „b”, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 și art. 9 

din O.G. 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; 

- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii 

bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a 

anexelor de fundamentare a acestuia; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea 317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022 



- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 27/2021 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului 

actualului Consiliu de administrație al S.C. Gos – Trans – Com S.R.L. 

- Hotărârea nr. 7/2021 a Consiliului de Administrație al S.C. GOS-

TRANS-COM SRL. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2021 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL; 

 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) art. 139 

alin. (3) lit. a), art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare. 

cu votul ,,pentru” a 14 consilieri și ,,împotrivă” a - consilieri adoptă 

prezenta  

H O T Ă R Â R E: 

 

Art. 1 – Se aprobă bugetul S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. pe anul 

2022, conform anexelor 1-5 la prezenta, astfel:  

 - anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (3 file); 

 - anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul 

de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (7 file); 

 - anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale (1 filă); 

 - anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (2 file) ; 

 - anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților 

restante (1 filă). 

 

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul 

orașului Covasna, Consiliul de Administrație și directorul S.C. GOS-TRANS-

COM SRL.  
 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       BODÓ TÖHÖTÖM                                            SECRETAR GENERAL  

                                                                                   AL ORAȘULUI COVASNA, 

                     VASILICA ENEA 

 

 


