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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2021 

al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului 

Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 1594/22.07.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău sub nr. 148871/22.07.2021, prin care se solicită aprobarea Bugetului de 

Venituri şi Cheltuieli pe 2021 al societăţii și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia; 

-Referatul nr. 149607/27.07.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, 

pentru iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2021 

al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia; 

-Expunerea de motive nr. 149611/27.07.2021 a Primarului Municipiului Bacău;                        

-Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău, favorabile/nefavorabile;  

-Dispoziţiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(1), lit.”a”, ale art.6 alin.(1) şi ale art. (9) din Ordonanţa 

Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 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; 

-Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii  bugetului de 

venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 

-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 15/8.03.2021 privind bugetul de stat  pe anul 2021;  

-Prevederile Legii 16/8.03.2021 privind bugetul asigurarilor sociale, 

-Prevederile Hotărârii nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

-Actul Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin HCL nr. 

186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ; 

- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 

alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ. 

În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Thermoenergy 

Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.    

 Art.2 Se mandatează împuterniciţii Muninicipiului Bacău în Adunarea Generală a 

Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în 

şedinţa AGA a Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău; 

 Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciţii Muninicipiului Bacău în Adunarea 

Generală a Acționarilor  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.4 Hotărârea se comunică Direcţiei Economice, Compartimentului Unităţii Municipale 

pentru Monitorizare, împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău şi 

Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. 

 Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 149611/27.07.2021 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2021 al 
Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău 

în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia 

                     

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 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, bugetul de venituri și cheltuieli al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacau se aprobă prin 

Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

 În acest sens prin adresa nr. 1594/22.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 

148871/22.07.2021, Societatea Thermoenergy Group SA a transmis spre aprobare în Consiliul Local al 

Municipiului Bacau, proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021. 

 Fundamentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 al Societatii Thermoenergy 

Group S.A. Bacau s-a realizat cu respectarea cadrului legal aplicabil, respectiv: 

 Ordinul nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si 

cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, 

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare,  

 Actul Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau, 

 Ordonanța nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari 

sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat  pe anul 2021,  

 Legea nr. 16/2021 privind bugetul asigurarilor sociale, 



 Hotărârea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, 

 Ordonanța de Urgență nr. 109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice; 

 Planul de administrare al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacău precum si indicatorii 

financiari si nefinanciari rezultati din acesta, 

 Ordonanța nr. 36/2.08.2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia 

termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, 

 Ordinul nr.1121/1.07.2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-

30 iunie 2023 operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de 

producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre 

populatie, actualizat, 

 Legea  nr. 51/ 8.03. 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

 Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem 

centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si 

Societatea Thermoenergy Group S.A.Bacău. 

             Proiectia bugetara prezentată pentru avizare și aprobare în Consiliul Local al Municipiului 

Bacău, cuprinde urmatorii indicatori de rezultat economic: 

•    Venituri totale: 99.170 mii lei, mai mici cu 3.356 mii lei fata veniturile totale realizate in  anul 

2020; 

•    Cheltuieli totale: 133.236 mii lei, mai mici cu 5.617 mii lei fata cheltuielile totale realizate in  

anul 2020; 

• Rezultatul exercitiului : pierdere de 4.066 mii lei, mai mica cu 2.261 mii lei, fata de pierderea 

inregistrata in anul 2020. 

Fundamentarea şi elaborarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli s-a realizat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr.3818/30.12.2019 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia, respectă formatul şi structura conţinute în Anexele la ordinul menţionat. 

Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli transmis spre avizare şi aprobare cuprinde anexele 

din ordinul menţionat anterior, astfel: 

● Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 



 ● Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli si   repartizarea pe trimestre a acestora 

 ● Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale 

● Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 

.● Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a platilor restante. 

Mentionam ca în conformitate cu dispozițiile art. 12.1 lit.”g” din Actul Constitutiv al 

societății, În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Proiectul Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pentru anul 2021 al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau a fost aprobat de catre 

Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group S.A. Bacau prin Hotararea nr.40/14.05.2021. 

  Având în vedere cele expuse, am iniţiat acest proiect de hotărâre, pe care îl supun deliberării. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMP/Ex.2/Ds.XV-5                                                 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

NR. 149689/2/ 27.07.2021 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Bacău la Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2021 

al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului 

Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia 

 

             Proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2021 al 

Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013, actualizata,  privind 

intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 

administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 

majoritara. 

 La întocmirea Proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli s-au avut în vedere următoarele: 

      - respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; 

     - criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi 

creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea 

productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de 

administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului de management 

al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; 

    -  programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza 

posibilităţilor reale de plată a acestora; 



    -  programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora.

 Având în vedere că Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Thermoenergy Group SA 

Bacău pe anul 2021 respectă prevederile Ordinului nr. 3818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului 

Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, a fost întocmit prezentul raport, conform 

dispozițiilor art. 136 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ. 

 Proiectul poate fi supus dezbaterii. 

.  

  

DIRECȚIA ECONOMICĂ, 

Mariana ZAMFIR 

 

 

COMP. U.M.M., 

Isabela PINTILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

NR. 149607/27.07.2021                       

                                                                                                                APROBAT  

                                                                                                                             PRIMAR, 

                                                                                                    Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

REFERAT 

 Societatea Thermoenergy Group SA Bacău înfiinţată prin Hotărârea nr.186 din 12.09.2014 a 

Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată prin Hotărârea nr.193 a Consiliului Local al 

Municipiului Bacău îşi desfasoară activitatea pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, ce trebuie  

aprobat de autoritatea competentă. 

 În data de 21 august 2013, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanţa nr.26  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. 

Actul normativ se aplică şi categoriei de operatori economici reprezentată de regiile autonome 

înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi societăţilor comerciale la care unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, după caz, deci este 

aplicabil şi Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. 

 Formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli trebuie să respecte  prevederile 

Ordinului nr.3818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia. 

 Prin adresa nr. 1594/22.07.2021, înregistrată la Primaria Bacău sub nr. 148871/22.07.2021, 

Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău a transmis  documentele necesare în vederea aprobarii 

în Consiliul Local al Municipiului Bacău,  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 și 

mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea 

aprobării acestuia. 



 Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Societatii 

Thermoenergy Group S.A. Bacău s-a realizat cu respectarea cadrului legal aplicabil, respectiv: 

 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 -Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy S.A. Bacau, 

 -prevederile  O.G. nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori 

majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 

 -prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii 

bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, 

 -Legea nr. 15/8.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, 

-Legea 16/08.03.2021 privind bugetul asigurarilor sociale. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Bugetul 

de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conține cele 

5 anexe, după cum urmează: 

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli si   repartizarea pe trimestre a acestora. 

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale. 

Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare. 

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a platilor restante. 

 Având în vedere cele menţionate, considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărăre a 

Consiliului Local al Municipiului Bacău privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 

2021 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului 

Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia. 

                                                     
CONSILIER, 

Isabela PINTILIE 
IMP/Ex.2/Ds.XV-5  



 

ANEXA  LA H.C.L NR. ……….DIN  .......................... 

 
 
 
 
 
 
 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE 2021 

 AL SOCIETĂŢII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ, 

MARIANA ZAMFIR 

 

 

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA  

PENTRU MONITORIZARE 

CONSILIER, 

Isabela PINTILIE 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 
Nr. 149689/1/27.07.2021 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2021 
al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului 

Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia 
 
 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
-  Dispoziţiilor art.1 lit"b", ale art.4, alin(1), lit.”a”, ale art.5, ale art.6 alin.(1) şi ale art. (9) din 
Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013, actualizata, privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 
care precizeaza: 
Art.1 Prevederile prezentei ordonanţe se aplică operatorilor economici care sunt organizaţi şi 
funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 
autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

... b) regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi societăţilor 
comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie 
majoritară, după caz; 

Art. 4 alin. (1) lit. "a"  (1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba dupa 
cum urmeaza: 
    a) prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, initiata de ordonatorii principali de credite in subordinea, in 
coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla operatorii economici din categoria prevazuta 
la art. 1 lit. a) si b).  
Art.5 Formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de fundamentare, precum si modul 
de calcul al indicatorilor prevazuti in acestea se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. 
Art. 6 alin. (1) Operatorii economici prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezinta, in vederea aprobarii, 
dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de 
fundamentare, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, organelor administratiei publice 
centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se 
afla, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobarii 
bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor sau 
municipiului Bucuresti, dupa caz. 



Art. 9  (1)La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar 
fără a se limita la acestea, următoarele: 

    a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale privind 
îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici; 
    b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; 
    c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi 
creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea 
productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de 
administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului de management 
al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; 
    d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe 
baza posibilităţilor reale de plată a acestora; 
    e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora; 
    f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante. 
    (2) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi 
cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale 
pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca 
urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de 
realizare a veniturilor totale. 
      (3) Creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat se stabileşte procentual din indicele de 
creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală 
maximă a creşterii câştigului mediu brut pe salariat se stabileşte prin legea anuală a bugetului de stat. 
      (3^1) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează 
creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la 
această majorare. 

-Prevederilor Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii  bugetului 
de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 
-Prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederilor Legii nr. 15/8.03.2021 privind bugetul de stat  pe anul 2021;  
-Prevederilor Legii 16/8.03.2021 privind bugetul asigurarilor sociale, 
-Prevederilor Hotărârii nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
- Dispozițiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 
alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de 
către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 



(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a 
ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare 
si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale 
celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor 
presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 
Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 
adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 
respectiv emiterii 
Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 
ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa 
caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
-Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, care precizează:  
Art.129 alin.(2) lit.”a” (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
    a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si 
functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale 
societatilor si regiilor autonome de interes local 
Alin.(3) lit.”d” (3)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
    ...d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare 
participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii. 
  
și poate fi supus spre dezbatere. 

  
DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 149689/27.07.2021                         
  
                                                                           CĂTRE 
                                                         DIRECȚIA ECONOMICĂ 
                             DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
       COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 
 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 

57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2021 al 

Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului 

Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia, în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 

27.07.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                        SECRETARUL GENERAL  

            LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                   NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
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