
 
 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

      

HOTĂRÂREA NR. 4 / 29.05.2019 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA 

 

Având in vedere: 

- Ordonanţa nr. 26/2013 actualizata privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

actualizata 

- Ordonanţa nr. 64/2001 actualizata privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la 

regiile autonome 

- Contractul de imprumut semnat intre Compania de Apa Arad si BCR Arad  

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 198/2005 actualizata privind constituirea, alimentarea şi 

utilizarea fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene. 

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. 29/24.04.2019 prin care se avizeaza Bugetul de venituri 

şi cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA; 

-    analiza si dezbaterile sedintei din data de 29.05.2019; 

-   Hotararea nr.7/29.05.2019 privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa 

Arad SA pentru anul 2019. 

 

H O T Ă R Ă S T E 

 

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA pentru perioada 

01.01.2019 – 31.12.2019, impreuna cu anexele sale (1-5). 

 

Art.2 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA pentru perioada 

01.01.2019 – 31.12.2019 se stabileste in următoarele sume: 



 
 

Explicatii Valoare

1 Venituri totale 90.749

2 Cheltuieli totale 90.298

3 Profit brut 451  
 

 

Art.3. Se aprobă programul de venituri şi cheltuieli pentru perioada ianuarie – decembrie 2019, după 

cum urmează: 

 

 

Venituri totale       90.749 mii lei 

din care: 

Explicatii Valoare

1 Venituri din exploatare 90.106

2 Venituri financiare 643

3 TOTAL 90.749  
 

 
Cheltuieli totale      90.298 mii lei  

din care: 

 

 
 

Profit brut       451 mii lei 

 

 

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului rămas după plata impozitului pe profit pe următoarele 

destinaţii: 

- 50% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează la dividende 

- diferenţa rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanţare 

 

 

Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretariatul Consiliului de 

Administraţie care o va transmite celor interesaţi. 

 

 

 


