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Secretar tehnic, Popa Iuliana 
 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA AGA NR. __________ 

 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2022 

 

 

 

 Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului 

Sighişoara, întrunit în şedinţă ordinară; 

Luând act de proiectul de hotărâre al conducerii S.C. Apă Termic Transport S.A. în calitate 

de iniţiator; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 9/1998 privind 

înfiinţarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighişoara; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unitațile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 

participație majoritară; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3818/2019 

privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor 

economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; 

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație, prin care se aprobă bugetul de venituri si 

cheltuieli pe anul 2022; 

Văzând Raportul de specialitate al directorului general și al directorului economic al S.C. 

Apă Termic Transport S.A. Sighișoara prin care fundamentează bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2022; 
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Secretar tehnic, Popa Iuliana 
 

Văzând raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic 

Transport SA Sighișoara privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2022; 

 

            În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfăşurarea Adunării Generale a 

Acționarilor în cadrul societății Apă Termic Transport S.A. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Apă Termic Transport S.A. 

Sighișoara, astfel:  

 

- un nivel previzionat al veniturilor totale de 11.656,79 mii lei;  

 

- un nivel previzionat al cheltuielilor totale de 11.618,86 mii lei; 

 

- un profit brut preliminat pentru anul 2022 de 37,93 mii lei, 

 

 

potrivit anexei nr. I care este parte integrată din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță conform contractului de mandat al membrilor  

Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.. 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de 

Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică, prin publicarea pe pagina de internet 

la adresa www.attsighisoara.ro. 

 

 

 

Președinte de ședință,        

 

 

 

                                                                                                                     Secretar AGA, 

 
 

 

http://www.attsighisoara.ro/

