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H O T Ă R Â R E A Nr. 31/22.04.2021 

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Apă 
Seimeni pe anul 2021 

 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 22.04.2021, având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare nr. 2401/06.04.2021 a primarului comunei 
Seimeni, în calitatea sa de iniţiator; 

- Raportul întocmit decompartimentul compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei 
comunei Seimeni, ȋnregistrat sub nr. 2529/14.04.2021 precum și Nota de fundamentare nr. 
610/05.04.2021, întocmită de  Serviciul Public Apă Seimeni; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni. 
Luând în considerare : 

- Hotărârea Consiliului Local Seimeni nr. 88/31.08.2017 privind reorganizarea 
“Compartimentului Servicii Publice” fără personalitate juridică, din structura aparatului de 
specialitate al primarului comunei Seimeni, județul Constanța, într-un serviciu cu personalitate 
juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Seimeni, sub denumirea 
”Serviciul Public Apă Seimeni”, în conformitate cu dispozițiile art. II din Legea  serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, modificată și completată prin Legea 
nr. 224/30.07.2015; 

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
-  prevederile  art. 19, alin. (1), lit. b) și art. 20, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.M.F.P. nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si 

cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. n)  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul  Administrativ. 
În temeiul prevederile art. 139, alin. (3), lit. a) şi  art. 196, alin. (1), lit. a)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul  Administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 –Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Apă Seimeni, pe 
anul 2021 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Conducerea Serviciului Public Apă Seimeni va duce la îndeplinire  prevederile  
prezentei hotărârii. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se  comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, 
ȋmpreună cu toate documentele care au stat la baza  adoptării; Primarului Comunei Seimeni, 
Compartimentului Contabilitate,  Serviciului Public Apă Seimeni, și se aduce la cunoștință publică 
prin  afișare pe site-ul  oficial al instituţiei; 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  8  voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 0, abţineri 1, 
din numărul de 9 consilieri prezenţi, din totalul de 10 consilieri în funcţie.  
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