
   R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL 

                                                        HOTĂRÂREA 

                                                 NR 26 din 31 martie 2020 

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2020 al SC Apă și Canal 
Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020. 

  Având în vedere: 

Adresa nr 293 din 30 martie 2020 emisă de SC Apă și Canal Bucov SRL și  înregistrată la 
primăria Bucov sub nr.7798/31,03,2020 ; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Bucov  la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL 
precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020. 
Nota de fundamentare semnată și întocmită de către contabilul șef Tocaciu Nicoleta și 
Administratorul Iorga Marian ; 
Prevederile  Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale ; 
Prevederile Legii nr 82/1991 legea contabilității , republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Prevederile art 6  alin (1)  din OG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei  financiare la nivelul 
unor operatori  economici  la care statul  sau unitățile  administrativ teritoriale  sunt acționari 
unici ori  majoritari sau dețin direct ori indirect o participare  majoritară  cu modificările și 
completările ulterioare ; 
Prevederile Legii 273/2006 privind  finanțele publice locale , cu modificările și completările 
ulterioare ; 
Prevederile art 129 alin 2  lit d) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 
In temeiul prevederilor art 196 alin (1) lit a și ale art 139 alin 93) din OUG nr 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
Consiliul Local al comunei Bucov, Județul Prahova,hotărăște: 
Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri  și cheltuieli  pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL 
precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020 –conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului , Primarului, adminsitratorului SC 
Apă și Canal Bucov SRL prin secretarul general al comunei Bucov . 

                  Președinte de ședință,                             Contrasemnează, 

                  Nicolescu Nicolae                                  Secretar General așl comunei Bucov  

                                                                                       Nae Florentina Cristina  

 



 


