
HOTĂRÄRE
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2020

ai Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti SA.

Având in vedere referatul de aprobare aI Primawlui General al Municipiului Bucureti i raportul de

specialitate al Direcţiei Guvernanţă Corporativă nr. 399/1003.2020;

Väzănd avizul Comisiei economice, buget, finanţe nr 62129.04.2020 şi avizul Comisiei juridice şi

de disciplină nr. 167/29.04.2020 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti;

ĺn conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările i completările ulterioare;

- Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările i completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intărirea 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;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 109/2011, privind guvernanţa corporativă a

intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărárü Consiliului General al Municipiului Bucureti nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Termoenergetica Bucureti S.A.;

ln temeiul prevederilor art. 129 alin, (2) lit. a), alin. (3) lit. d) i art. 139 alin. (3) din Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTĂRĂSTE:

ArL1 Se aprobă bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale

Temioenergetica Bucuresti SA., conform anexelor nr. 1 — 5, care fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.
Art.2 DirecţHle din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureti

i Compania Municipală Termoenergetica Bucuresti S,A, vor duce Ia indeplinire prevederile prezentei

hotărâri.

Consiliul General aI Municipiului Bucureşti

PREŞEDINTE DE ŞEDIFŢ O

Această hotărâre a fost adoptată in şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti

din data de 30.04.2020.
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