
         PROIECT 

          JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD                             Avizat                                                                                                                          

Secretar General 

Davidoiu Ionut 

H O T A R A R E 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pe anul 2020 al PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL 

 

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

ordinară din data de 25.08.2020 

 

                Avand in vedere: 

      -Referatul de aprobare, întocmit de primarul comunei, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat la nr. 6065/11. 08. 2020. 

      -Nota de fundamentare inregistrata la nr. 6066 din 11.08.2020. 

                -H. C. L. nr. 15/21. 02. 2013 prin care s-a aprobat înființarea societății 

PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL la care 

Consiliul local al comunei Bezdead este asociat unic. 

                -Dispozițiile art. 191, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile 

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

                -Dispozițiile O. U. G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

                -Prevederile Legii nr. 5/2020-Legea bugetului de stat pe anul 2020.   

                 -Dispozitiile art. 1, lit. „c”, art. 4, alin. (1), lit. „c”, art. 9 și art. 10 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările 

ulterioare.     

                În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b” coroborat cu alin. (4) lit. ,,a”, art. 139, 

alin. (3) lit. ,,a” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 

07. 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

H O T A R A S T E  

 

               Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 

al societatii  

PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL, conform anexelor care 

fac parte integranta din prezenta hotarare. 

               Art 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga 

administratorul PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL, 

domnul Bobu Emil si contabilul societatii. 

              Art. 3. Prezenta hotarare se va inregistra si se va comunica societatii  

PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL, Institutiei Prefectului  

si va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare, prin grija secretarului general al 

comunei. 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 


