
 
HOTĂRÂREA NR.7 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.  

pentru anul financiar 2021 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.52/16.03.2021 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R19709/16.03.2021; 

• Adresa nr.741/16.03.2021 înaintată de S.C. Goldterm Mangalia S.A., înregistrată la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia sub nr.19709 din 16.03.2021; 

• Referatul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Mangalia, înregistrat cu nr.R19709 din 16.03.2021; 

• Nota de fundamentare a S.C. Goldterm Mangalia S.A. privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2021; 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.2/16.03.2021; 

• Raportul nr.712/15.03.2021 privind verificarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Goldterm Mangalia S.A. pentru anul 2021; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Prevederile art.6 alin.(3) din Ordonanța Guvernului 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 participație majoră, cu modificările şi completările ulterioare; 

•Prevederile H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 

organizare și exercitare a controlului Financiar de gestiune, cu modificările şi completările ulterioare; 

•Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 

alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A pentru anul financiar 

2021, conform anexelor, care se constituie părți integrante la prezentul act administrativ, întocmite de către 

Directorul Executiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., căruia îi revine întreaga responsabilitate în 

ceea ce privește corectitudinea datelor şi respectarea legislației financiare în vigoare. 
 

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre S.C. GOLDTERM 

MANGALIA S.A., direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului 

Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, 

și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 8 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 

MANGALIA 

DATA: 29.03.2021 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


















































