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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotd16re privind aprobarea

Bugetului de venituri si cheltuieli al societafii comerciale " Gospodarie Apa Canal gi
Salubritate Cogealac S.R.L. ,, pentru anul 2015

Av6nd ?n vedere necesitatea aprobdrii bugetului de venituri si chelfuieli a Societltii
GOSPODARIE APA CANAL 9I SALUBRITATE S.R.L.,

in aplicarea prevederilor art. 36 alin 2 lit a si alin 6 lit a din Legea administraliei publice
locale nr. 215/2001, republicatS, privind atribufiile Consiliului local de a organiza 9i functiona
serviciile publice de interes local,

lu6nd in considerare dispoziliile art. 6 al O.U.G . nr. 79/2008 privind mdsuri economico-
financiare la nivelul unor operatori economici,

lin6nd cont de art, 2 al Ordin nr. 2I4 din $/A2/2013 privind aprobarea formatului gi
structurii bugetului de venituri gi cheltuieli intocmit de c5tre unii operatori economici, precum gi
a anexelor de fundamentare a acestuia,

respect6nd O.G. nr. 26/2013 privind int5rirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitbtile administrativ-teritoriale sunt ac!ionari unici ori
majoritari sau detin direct ori indirect o participalie majoritarE,

propun spre analiz5 proiectul de HotErdre privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2015 a societSlii GospoDARIE ApA cANAL gI SALU6RITATE s.R.L.

Principalii indicatori ai Proiectului Bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2015
sunt: Venituri totale la finele anului 2015 suma de 583.400 lei pentru care se vor realiza
cheltuieli totale in sumd de 54B.B0B lei. Profitul brut la finele anului 2015 se estimeazi a fi in
sum5 de 34.592 lei.

La fundamentarea Bugetului de venituri 9i cheltuieli s-au avut in
principii: asigurarea rentabilitdtii 9i eficientei economice, recuperarea in
operator a costu ri lor fu rn izi ri i/prestd ri i servici i lor.

Fa!5 de cele menfionate vd supun spre aprobare proiectul de
prezentatS.
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