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MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

   privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 
al S.C. Termon CT S.A. Oneşti  

 
 Consiliul Local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 05 
aprilie 2012; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Primar – ing. Emil Lemnaru, 
Raportul de specialitate al Direcţiei economico-financiare, Avizul Comisiei de studii şi 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului 
public şi privat; 
 În baza art. 36 alin.3, lit.”c”, alin. 6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, a art.13 şi 16 din Actul constitutiv al S.C. Termon CT S.A. 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.50 din 21 septembrie 2006, precum şi 
a dispoziţiilor Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale;   
 În temeiul art. 45 şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al S.C. 
Termon CT S.A. Oneşti şi estimat pentru anii 2013 şi 2014, conform Anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2 - Se aprobă fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2012 a SC Termon CT SA, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3 - Se aprobă Programul de reduce a stocurilor de materii prime, materiale, 
obiecte de inventar şi piese de schimb, pentru anul 2012, conform Anexei nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 - Se aprobă Programul de reduce a arieratelor înregistrate de SC Termon 
CT SA la data de 31.12.2011, conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5  –Administratorul unic al S.C. Termon CT S.A. va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 
  Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău  
- Primarului municipiului Oneşti  
-    S.C. Termon CT S.A. Oneşti  

 

Preşedinte de şedinţă, 
Adobricăi Ioana 

                                                                                           Contrasemnează,  
                          Secretarul Municipiului,  
                                                       Cons. jur. Daniel Spânu  

Nr.29 
din 05 aprilie  2012 
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