
 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 29 ianuarie 2015 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 

pentru S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.1.256/22.01.2015 a Direcţiei Economice la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C." 

Parc Industrial Mureş"S.A., adresa nr.69/21.01.2015 a S.C." Parc Industrial Mureş" S.A., 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.4. alin (1) lit. "a" din Ordonanţa Guvernului 

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 indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.2032/2013 

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de 

către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin(2) lit."d" şi ale art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C."Parc 

Industrial Mureş" S.A., conform anexelor nr.1-5 şi nr.8, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl Sigmirean Mircea, în calitate de reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. " Parc Industrial Mureş" S.A., 

să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat 

conform articolului 1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C."Parc Industrial Mureş" S.A, Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi dl-lui Sigmirean Mircea, care răspund 

de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                     Avizat pentru legalitate 

Ciprian Dobre                                        SECRETAR  

                                           Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot052_2011.htm#exp
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Nr. 1.256/22.I.2015 

Dosar VI D/1 
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. "Parc 

Industrial Mureş" S.A. 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la S.C. Parc Industrial Mureş S.A., 

societate înfiinţată în anul 2003 cu scopul administrării Parcului Industrial Mureş, 

obiectiv finanţat în cadrul Programului PHARE 2001 Facilitatea Suplimentară pentru 

Investiţii, fiind asociat cu următoarele consilii locale:Ungheni, Sânpaul, Iernut şi 

Luduş. 

În conformitate cu prevederile art.4. alin (1) lit. "a" din Ordonanţa Guvernului 

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 indirect o participaţie majoritară, bugetele de 

venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, iniţiată de ordonatorii principali de 

credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se 

află operatorii economici. 

În temeiul articolului 32 lit.”k” din Statutul  S.C. Parc Industrial Mureş S.A., 

consiliul de administraţie, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16.01.2015, a 

avizat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015,conform anexelor la prezentul 

proiect de hotărâre.  

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Parc Industrial Mureş S.A. 

respectă forma şi structura aprobată de OMFP nr.2032/2013, cu precizarea că 

anexele de fundamentare nr.6 şi 7 nu se completează având în vedere că societatea 

nu are plăţi restante şi nici împrumuturi. 
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Faţă de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. "Parc 

Industrial Mureş" S.A.  

 

 

 PREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR 

Ciprian Dobre                                                                Bartha Iosif 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin 
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