
 
 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 

      

 

HOTĂRÂREA NR. 13 /30.10.2019 
 

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli  

pe anul 2019 

 

 
Având în vedere: 

- prevederile OUG 109/2011 actualizata; 

- Art. 10, pct. 2 din Ordonanței nr. 26/2013 actualizată, aprobată și completată prin Legea nr. 47/2014 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

precum si Anexelor de Fundamentare a acestuia; - prevederile Legii nr. 31/1990 republicata; 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, întrucât se estimează că 

se vor înregistra depășiri importante față de previziunile anterioare din bugetul aprobat, la 

următoarele capitole de cheltuieli: cheltuielile cu salariile se estimează că vor crește cu aproximativ 

1.094 mii lei ca urmare a implementării reducerilor de personal începând cu trimestrul IV al anului 

2019 și nu începând cu trimestrul al II-lea cum era previzionat, creșterea cheltuielilor cu redevența cu 

919 mii lei ca urmare a neaprobării de către Consiliul Județean Arad a modificării, Hotărârii de 

aprobare a redevenței pentru anul 2019, în urma transferului unor mijloace fixe din patrimoniul său și 

a creșterii redevenței pentru activitatea de canalizare pluvială. Creșterea cheltuielilor cu amortizarea 

cu 1.533 mii lei este efectul recepționării mijloacelor fixe din programul de investiții cu finanțarea 

europeană POS Mediu (CL5 Curtici, Sântana). Creșterea acestor cheltuieli va fi compensată pe de-o 

parte de reducerea unor cheltuieli iar pe de altă parte de creșterea unor venituri precum: cel din 

activitatea de bază cu 2.146 mii lei sau alte venituri cu 458 mii lei, previziunea de creștere a acestor 

venituri bazându-se pe creșterile de venituri înregistrate până în prezent. În urma rectificării bugetului 

compania estimează că nu va fi modificat profitul estimat în bugetul aprobat. 

 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea societatii.  

 

 


