
                      ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA SEIMENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
907265,Str. Principală, nr.95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk, C.F. 4514861 

 
H O T Ă R Â R E A NR. 32/22.04.2021 

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi Programul Anual al Achiziţiilor Publice al 
Societăţii "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., pentru anul 2021 

 

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

Luând act de: 
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare nr. 2636/14.04.2021 al primarului comunei Seimeni, în 

calitatea sa de iniţiator; 
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei Seimeni, înregistrat 

sub nr. 2644/14.04.2021; 
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni ; 

Şi având în vedere: 
 Adresa ȋntocmită de Societatea "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., ȋnregistrată la instituţia 
noastră sub nr. 2638/14.04.2021, ȋn care depune Nota de fundamentare și referatul de aprobare a 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii " GOSPODĂRIE SEIMENI " S.R.L. si a Programului 
Anual de Achizitii Publice pentru anul 2021; 
 HCL nr. 27/27.03.2019 privind reorganizarea Societatii „GOSPODĂRIE SEIMENI” Societate 
cu Raspundere Limitata de interes local, cu asociat unic comuna Seimeni, prin Consiliul Local Seimeni; 
 HCL nr. 8/28.01.2021 privind desemnarea unui administrator provizoriu  al societății 
GOSPODĂRIE SEIMENI SRL, Societate cu Răspundere Limitată  de interes local, cu asociat unic 
Comuna Seimeni, prin Consiliul Local Seimeni; 
 Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
 prevederilor art. 111, alin.(2), lit.”e” din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia;  
 prevederile art. 4, alin.(1), lit.”c”, art. 6, alin. (1) si alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; 
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificarile şi completările ulterioare; 
 prevederile  Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
 prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordul cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice; 
  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională ȋn administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi 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: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societăţii "GOSPODĂRIE 
SEIMENI" S.R.L., pentru anul 2021, conform anexei nr. 1,  care face parte integranta din 
prezenta hotarare.  



Art. 2. Se aprobă Detalierea indicatorilor  economico-financiari prevăzuţi  în bugetul de 
venituri şi cheltuieli  al Societăţii "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L. pentru anul 2021 şi 
repartizarea pe trimestre a acestora, precum şi gradul de realizare  a veniturilor  totale  conform  
anexelor  nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aproba Programul Anual al Achiziţiilor Publice  al Societăţii 
"GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., pe anul 2021, conform anexei,  care face parte 
integranta din prezenta hotarare.  

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei  hotărârii se încredințază 
Societăţii "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L..  

Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, 
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, Compartiemtnului 
Contabilitate, Societăţii ,,Gospodărie Seimeni” S.R.L. şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul oficial al institutiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  7 voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 2,  abţineri 0, din 
numărul de 9  consilieri prezenţi, din totalul de 10 consilieri în funcţie.  
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