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HOTĂRÂREA NR.126 din 22 iulie 2020 
privind  aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2019 și a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale  SC APA PROD SA  DEVA 
 
 
 
 

           CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.136/2020 inițiat de președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora, referatul de aprobare 
nr.11408/2020, raportul de specialitate nr.11409/2020 al Direcției programe, prognoze, 
buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul 
nr.376/2020 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, avizul 
nr.377/3030 al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea 
IMM-urilor și relația cu patronatul, precum și avizul nr.378/2020 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti;  
         Văzând Convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor a SC APAPROD SA Deva, 
înaintat acţionarilor de preşedintele Consiliului de Administraţie şi înregistrat la 
registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 10476/03.07.2020, pentru aprobarea 
situațiilor financiare anuale pe anul 2019 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
ale S.C. APA PROD  S.A. Deva pe anul 2020; 
 Având în vedere Decizia nr. 16/25.02.2020 a Consiliului de Administraţie al SC 
APAPROD SA Deva privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020 al SC APAPROD SA Deva; 
 În conformitate cu Hotărârea nr.3/2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA PREST Hunedoara pentru avizarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 
SC APAPROD SA Deva pe anul 2020 comunicată prin adresa ADI AQUA PREST 
Hunedoara nr.174/20.07.2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara 
sub nr.11384/20.07.2020; 

Având în vedere Decizia nr.28/01.07.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. 
APA PROD  S.A. Deva privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2019 ale 

SC APA PROD SA Deva, însoţite de Raportul anual al Consiliului de Administrație al SC 
APAPROD SA Deva pe anul 2019 şi Raportul auditorului independent la situaţiile 
financiare anuale ale SC APAPROD SA Deva pe anul 2019; 
 În conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe 
anul 2020; 



 Potrivit Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia; 
 În temeiul prevederilor art.4 alin.(1) 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; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.(1)- Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2019 ale SC APA PROD 
SA Deva, însoţite de Raportul auditorului independent şi raportul Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2019, prevăzute anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la SC APA PROD SA Deva, să voteze aprobarea situațiilor 
financiare anuale pe anul 2019, potrivit  alineatului (1) al prezentului articol. 
 Art.2.(1)- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC APA 
PROD SA Deva, şi lista de investiţii din surse proprii pe anul 2020, prevăzute în anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la SC APA PROD SA Deva, să voteze bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020 şi lista de investiţii din surse proprii, potrivit alineatului (1) al 
prezentului articol. 
 Art.3.(1)- Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, SC 
APA PROD SA Deva, ADI - AQUAPREST HUNEDOARA, reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în AGA la SC APA PROD SA Deva şi Serviciului administrarea 
domeniului public şi privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 (2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

 

 
                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:   
      PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI,    
   Mircea Flaviu Bobora                                  Daniel  Dan 
 

 
















































































































































