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HOTĂRÂREA NR. 168/2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 al S.C. Baia Mare Activ
S.R.L.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,
MIERCURI 30 MARTIE 2022
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
132/2022;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.132/2022;
• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 224 din 22.03.2022 privind proiectul
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.;
• Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanţă Corporativă , înregistrat cu
nr.132/2022, privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.;
• Adresa nr. 14266 din 22.03.2022 a S.C. Baia Mare Activ S.R.L. prin care, în calitate de
întreprindere publică, informează autoritatea publică tutelară cu privire la necesitatea aprobării
bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022;
• Conform Procedurii de avizare şi aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli, Anexa nr. 1, este
însoţit de următoarele anexe de fundamentare denumite, după cum urmează:
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi
cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante .
Având în vedere :
• Prevederile art. 4, lit. a, coroborat cu art. 1, lit. b din O.G. nr. 26/2013 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 indirec t o
participaţie majoritară;
• Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al Ministrului Finanţelor Publice, privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia;
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• Art. 194 coroborat cu art. 196 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
• Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și
completări;
• Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
• Avizul nefavorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
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• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, împreună cu anexele de
fundamentare, pentru S.C. Baia Mare Activ S.R.L., conform Anexe lor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la
prezenta hotare.

Art. 2

Prezenta hotãrâre se comunicã la:
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• S.C. Baia Mare Activ S.R.L.;
• Serviciul Resurse Umane, Guvernanţă Corporativă;
• Serviciul Administraţie Publică Locală.

Buhan Horia Codrin
Preşedinte de şedinţă
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Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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