
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. EURO BAC SRL 
Turnu Măgurele pe anul 2021 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art.178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.6758 din 12 aprilie 2021 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman; 

- raportul de specialitate nr. 7134 din 15 aprilie 2021 al Direcţiei economice 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.EUROBAC S.R.L Turnu 
Măgurele; 

- avizul de legalitate al Direcţiei juridice nr.6946 NI/A din 13 aprilie 2021; 
- adresele nr. 65 din 25 februarie 2021 si nr.78 din 02 martie 2021 ale , 

S.C.EUROBAC S.R.L Tumu Măgurele ; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.58 din 19 august 

2002 privind asocierea Consiliului judeţean cu Consiliul local Turnu Măgurele în 
vederea înfiinţării unei societăţi comerciale pentru administrarea complexului 
aferent Punctului de trecere a frontierei cu bacul Tumu Măgurele-Nikopol; 

- prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C.EUROBAC SRL cu 
certificat de înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Teleorman 
nr.J34/390/2005, Cod Unic de Înregistrare 17670528, conform Hotărârii Adunării 
Generale a Asociaţilor nr.229/1 0.07.2020; 

- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 80 din 04 martie 
2021; 

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean; 

- prevederile artA alin.(1) lit.c) şi art.6 alin. (1 ) din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/20 13 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitătile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori , , 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 
completări le ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanţelor publice 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al 
operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

F-5,5-03,ed.l,rev.O 
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