
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.26/2014 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al  S.C. APA 

SERV VALEA JIULUI la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar 
 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
         Văzând Decizia nr.1/2014 a Consiliului de Administraţie al S.C.Apa Serv Valea 
Jiului S.A. Petroşani privind proiectul programului de activitate, a strategiei S.C.Apa Serv 
Valea Jiului S.A.Petroşani precum şi a proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 
anul 2014; 
         În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, ale 
Ordinului nr.2032/2013 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi ale Ordonanţei 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; 
        În temeiul art.91 alin 1 lit.a, alin.2 lit.d şi ale art.97 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
       Art.1 (1)- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C.APA SERV 
VALEA JIULUI S.A. Petroşani, prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
                 (2) -Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara în 
Adunarea generală a Acţionarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani, să 
voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, astfel cum a fost aprobat prin 
alineatul ( 1 ) al prezentului articol. 
       Art.2. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
                                  
                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
     PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Mircea Ioan Moloţ             Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 31 ianuarie 2014 
 


