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HOTĂRÂREA NR. 116 
din 15 aprilie 2021

privind aprobarea bugetului SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2021 

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 22795/07.04.2021 al Primarului municipiului Zalău şi 
Raportul de specialitate nr. 22796/07.04.2021 al Direcţiei Economice;

Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
-Adresa nr. 21885/02.04.2021, Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr 5/01 04 2021 

transmise de către SC Citadin Zalău SRL;
-Prevederile O.G. nr. 26/2013 actualizată, 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; Legea nr. 47/2014;

-Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia;

-Prevederile art. 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
-Proiectul de buget al Municipiului Zalău pentru anul 2021;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.a, art. 139 alin. 3 lit.a şi ale

art. 196 alin.l lit.a din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.l.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al SC Citadin Zalău SRL 
Zalău, conform Anexelor 1- 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă lista cu investiţii propuse a fi realizate din fondul de cercetare dezvoltare
de 2% constituit şi neutilizat la 31.12.2020, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

nr.

Art.3.Se aprobă lista de investiţii din surse proprii, conform Anexei nr. 6, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează SC Citadin Zalău SRL şi Direcţia 
economică din cadrul aparatului propriu.

Art.S.Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj 
Primarul municipiului Zalău 
Direcţia economică 
Direcţia administraţie publică 
SC Citadin Zalău SRL

PREŞEDINTE DE Şm 
TeodorDăuiiel | CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL 
Marina BiancaJEazacaş
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