
 
 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

      

HOTĂRÂREA NR. 3 / 07.05.2019 

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 

 

Având in vedere: 

- Ordonanţa nr. 26/2013 actualizata; 

- Legea nr. 2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice actualizata; 

- Ordonanţa nr. 64/2001 actualizata; 

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

precum si Anexelor de Fundamentare a acestuia;  

- Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 16/29.03.2019 prin care se avizeaza rectificarea 

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018; 

- analiza si dezbaterile sedintei din data de 07.05.2019, ce a avut loc in baza art. 112 alin. 2  Legea nr. 

31/1990, ca urmare a neindeplinirii prevederilor art. 112 alin. 1  Legea nr. 31/1990 la sedinta din data 

de 06.05.2019. 

H O T A R A S T E 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, modificarea 

făcându-se doar în structura bugetului, nivelul veniturilor si cheltuielilor rămânând neschimbat, de 

84.614 mii lei venituri totale si de 84.031 mii lei cheltuieli totale, respectiv 83.610 mii lei venituri din 

exploatare si 82.530 mii lei cheltuieli din exploatare. Nivelul cheltuielilor de personal a rămas de 

asemenea nemodificat acesta fiind în sumă de 47.860 mii lei. Modificări înregistrându-se la bonusuri, 

care au scăzut de la 3.957 mii lei estimat initial, la 3.839 mii lei, în rectificarea actuală, în timp ce 

cheltuielile aferente contractului de mandat au crescut de la 702 mii lei, la 818 mii lei rectificat, iar 

cheltuielile cu contributiile datorate de angajator au crescut de la 1.822 mii lei la 1.824 mii lei 

rectificat. Precizăm că numărul de personal prognozat la finele anului de 959 persoane, a rămas 

nemodificat la fel si numărul mediu de salariati total. S-a mai efectuat o rectificare in ceea ce priveste 

provizioanele legate de contractul de mandate, cu suma de 81 de mii lei, modificarea efectuându-se 

atât pe cheltuieli, cât si pe venituri. 

 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredintează conducerea societătii.  


